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 رََساِئلُ ُمِهمَّة  
 (ةُ ثَ الث َّالِ ُة  الَ )الرِّسَ 

 َلمُ ِفيَما نـَع   ايـَُؤلَّف  ِمثـ ُلهَ  م  ـَهِذِه رَِساَلٌة لَ 
ٌه ُمَقارن(         )ِفق 

ُ

ُالم رت دُ ُح ْكمُ  ُط الق 
ُاأل رب  ع ةُ ُفي اه ب  ُالم ذ 

ُ
 

ُهُ وي ل يُْ
امُ ُب  ي انُ  ُالر دَّةُ ُأ ْحك 

ُ
ُ

 اوِي  نملا  عبدِ الرؤوفِ  دَارُ اإلِمَامِ 
ُ

ُبن ُع ْدن ان ُال م ناو يُ  ُي وس ف  ُأ ب وُالطي ب 
يَّةُ رُ خُ  ُاإل ْسالم  ُفيُالد راس ات  ُاأل وزاع ي  م ام  ُك ل ي ة ُاإل   يج 
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ُ
ُ
ُ
ع ة ُ ُُالثَّان ي ةُ الطَّب ْ

1031ُُ-ه 3414ُ
ُ

ُاإلْسالم يُ  ُالشَّْرع  ُب أ ْحكام  ُع م الا
ُوالُالنَّ ُل ْيس ْتُمقصورةاُعلىُالم ؤ ل ف  ُالطَّْبع  رُ ح ق وق  ُاش 

 
ِر َهِذِه الرَِّساَلَة وَتص وي رِها وِطَباَعِتهَ  ةِ ادَ عَ ال ُُي َنُع أحٌد ِمن  إِ   اهَ وزيعِ ا وتَ َنش 

 َشر َط اَِلَمانَِة يف النـَّق لِ  وَلو  ِِلَغ راٍض ِِتارِيَّةٍ 
ُُ

ُل م ْنُأ راد ُم راس ل ة ُالم ؤ ل فُ 
almunawi@hotmail.com  

ُ
ُيُ اوُ نُ المُ ُامُ مُ اإلُ ُعُ قُ وُْمُ ُنُْمُ ُاللُ ُاءُ شُ ُنُْاُإُ يبُارُ قُ ُفُ ل ُؤُ المُ ُبُ تُ كُ ُُنُْاُمُ هُ يرُ غُ وُ ُةُ الُ سُ الرُ ُهُ ذُ هُ ُلُ يُْمُ حُْت ُُنُ كُ مُْيُ 

www.almunawi.com 

mailto:almunawi@hotmail.com
mailto:almunawi@hotmail.com
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 اإلِهْدَاءُ 
ر ٌةُع لىُد ْين ُاللُ  ه ُغ ي ْ ُإ لىُك ل ُم ْنُع ْند 

ُاللُ  ُك ت اب  ُوع لىُس نَّة ُن ب ي هُ ُوع لى
ُعليه ُالصَّالة ُوالسَّالمُ 

ُالح قَُّفيُصُْن ُُن ْسع ُفيُن ْشر ُه ذ ه ُالر س ال ةُ لُ  ُالم ْرت دُ حااُل م ْنُج ان ب  ُ م ْسأ ل ة ُط الق 
  َِِته  ،طََلًبا ِلَمر َضاِة اهلِل وَرْح 
  :ْي ِ وَطَمًعا يف الدُُّخوِل ََت َت َقوِل اهلِل تـََعاىل ُعوَن ِإىَل اْلَ  ﴿َول َتُكن مِّنُكم  أُمٌَّة يَد 

َهو َن َعِن ال ُمنَكِر َوأُولَِئَك ُهُم  ِلُحوَن﴾َويَأ ُمُروَن بِال َمع ُروِف َويـَنـ  ]املاِئَدة: اآلية  ال ُمف 
لِِه تـََعاىل:  [401 َهو َن َعِن َوقـَو  رَِجت  لِلنَّاِس تَأ ُمُروَن بِال َمع ُروِف َوتـَنـ  َر أُمٍَّة ُأخ  ﴿ُكنُتم  َخيـ 

 ، [440]املاِئَدة: اآلية  ال ُمنَكِر﴾
  :يـَتَـَناَهو َن َعن مُّنَكٍر فـََعُلوُه ﴿َكانُوا  اَل وِلَكي  ال َنُكوَن كالذيَن َوَصَفُهُم اهلُل بَِقولِِه

َعُلوَن﴾  ، [97]املاِئَدة: اآلية  لَِبئ َس َما َكانُوا  يـَف 

  ا ِإنَّ النَّاَس ِإَذا َرأَوُ »الوارِد يف َحِديِث النَّيبِّ َعَلي ِه الصَّالُة والسَّالُم: وَحَذًرا ِمَن الَوعيِد
ُهُم اهللُ ِبِعَقابٍ ال ُمن َكَر فـََلم  يـَُغيـُِّروُه، يُوِشُك َأن    .1«يـَُعمَّ

                                                 
َع َرُسوَل  (. ويف فـَت ِح الَبارِي الب ِن َحَجٍر ما َنصُُّه:4/010َصِحي ح ابِن ِحبَّاَن )  1 يِق َسَِ ٍر الصِّدِّ َحِديُث َأِب َبك 

 «ِإنَّ النَّاَس ِإَذا رَأَُوا ال ُمن َكَر فـََلم  يـَُغيـُِّروُه أَو َشَك أَن  يـَُعمَُّهُم اهلُل بِِعَقابٍ »اهلِل َصلَّى اهلُل َعَلي ِه َوَسلََّم يـَُقوُل 
َر بـََعُة َوَصحََّحُه  َرَجُه اِل   . اهـابُن ِحبَّانَ َأخ 
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 تنبيه  ُمِهم  
ينُ اعَلم  أخي  الَقارَِئ أَنَُّه  ُالد  ُع لم  يل  ُل ت ْحص  ، َبل  ال بُدَّ الُي ْكت  ف ىُب  م طال ع ة ُالك ت ب 

ِل الِعل ِم، فَــــ ُه »ِمَن التـََّلقِّي َعن  أَه  َا ال ِعل ُم بِالتـََّعلُِّم َوال ِفق  بِالتـََّفقُِّه َوَمن  يُرِِد اهللُ بِِه َخيـ رًا ِإَّنَّ
ينِ  ُه يف الدِّ  .2َكَما َوَرَد َذِلَك يف احَلِديِث الشَّريِف الذي َرَواُه الطَّبَـرَاينُّ َوَغيـ رُهُ « يـَُفقِّه 

 
م ة ُأب وُح يَّانُ  ُالع الَّ يُ ُق ال  ل س  ُاأل ْند 

هْم إلِدرَاكِ العُلومِ يَظُنُّ الغُمْرُ أَنَّ الكُتبَ تَهدِي          أَ 
 خَا فَ

 وَما َيدري اجلَهولُ بِأَنَّ فيهَا       غَوامِضَ حَيَّرت َعقْلَ الفَهيم
 ِ قيم
ٍ       ضَلَلتَ عَنِ الص راطِ املُستَ  بِغرَيِ شَيخ

 ِإذَا رُمْتَ العُلومَ

 
 

                                                 
2

َقالينِّ )فِ فَ   َا ال ِعل ُم بِالتـََّعلُِّم ُهَو َحِديٌث َمر ُفوٌع أَي ًضا أَو َرَدُه 4/464ي فَتِح الَبارِي الب ِن َحَجٍر الَعس  (: "قـَو لُُه َوِإَّنَّ
ُ»َأِب َعاِصٍم َوالطَّبَـرَاينُّ ِمن  َحِديِث ُمَعاِويََة أَي ًضا بَِلف ِظ:  بنُ ا ُب الت َّع ل م  ُاْلع ْلم  ُإ نَّم ا ُت  ع لَّم وا ُالنَّاس  ُأ ي  ه ا ي ا

ينُ  رااُي  ف ق ْهه ُف يُالد  ُاللَّه ُب ه ُخ ي ْ َهًما اع ُتِضَد ِبَِجيِئِه  «و اْلف ْقه ُب الت َّف ق ه ُو م ْنُي ر د  َناُدُه َحَسٌن ِإالَّ أَنَّ ِفيِه ُمبـ  ِإس 
ٍه آخَر، َوَرَوى ال بَـ  بَـَهاينُّ َمر ُفوًعا، َويِف ِمن  َوج  َص  ُعوٍد َمو ُقوفًا، َوَرَواُه أَبُو نـَُعي ٍم اِل  زَّاُر ََنَوُه من َحِديِث ابِن َمس 

ِِه، َفاَل يُغتَـرُّ  ُابَِقوِل َمن  َجَعَلُه ِمن  َكاَلِم ال ُبَخارِيِّ،  ال َباِب َعن  َأِب الدَّر َداِء َوَغْي  ُاْلع ْلم  ْعن ىُل ْيس  ُو اْلم  ْلم ْعت ب  ر 
ُالت َّع ل مُ  ُاأْل نْب ي اء ُو و ر ث ت ه ْمُع ل ىُس ب يل  ُاْلم ْأخ وذ ُم ن   ى َكالُم اب ِن َحَجٍر.هَ انتَـ  ".إ الَّ
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ُ
م ةٌُ ُم ق د 

ُه ذ ه ُ ُاْلح اج ة ُالدَّاع ي ة ُإ لىُت ْأل ْيف  ُالر س ال ةُ فيُب  ي ان 
ِبِه الطَيِّبنَي  ُد هلِل َربِّ الَعاَلِمنَي َوالصَّالُة َوالسَّالُم َعَلى َسيِِّد ال ُمر َسلنَي َوَعلى آِلِه َوَصح  احَلم 

 . الطَّاِهريَن، أمَّا بَعدُ 

رِ فـََقد  طَاَل ال َكالُم يف  ُمُه َعَلىوَ  ،َطالِق ال ُمر َتدِّ  أَم  َكَل ُحك  ًا َوَحِديـ ثًا ِمَن النَّاسِ  َكِثْي ٍ   َأش   3َقِدُي 
، وِإنَّ ال ُمر َتدَّ 4ِإنَّ الرِّدََّة َمانَِعٌة ِمن  ُوُقوِع الطَّالق ُمط َلًقا" :ُهم  بـَع ضُ َقاَل فَـ ، َفَخاُضوا ِفيِه ِبَغِْي َحق  

رَأََتهُ الذي  َعٍة  -اإِلس الِم ُمَجرَِّد ُرُجو ِعِه ِإىل ـبِ  تـَُعوُد َلُه َزو َجُتهُ  طَلََّق ام  ٍد َوال َرج  ِمن  َغْي ِ َِت ِدي ِد َعق 
 ".َوَلو  َتَكرََّر َذِلَك ِمن ُه َكِثْيًا -

ُة ال َمَذاِهِب اَِلر بـََعِة َكَما َسَيأ ِت.  َوَهَذا َكالٌم ُُمَاِلٌف ِلَما َنصَّ َعَلي ِه أَئِمَّ

ًدا ةِ يَّ رعِ الشَّ  امِ كَ ح  اِلَ بِ  بَ العُ التَّ  نَّ أَ  م  لَ ع  يُـ ول   ا، دً ي  دِ ا جَ ئً ي  شَ  سَ ي  لَ  -َفض اًل َعِن اَْلطَِإ ِفيَها  - َعم 
 .هذاا نَ رِ ص  عَ  لَ ب  قَـ  مَ ل  ي العِ عِ دَّ يَ  ن  مَ  ضُ ع  بَـ  هِ ي  فِ  عَ قَ وَ  ل  بَ  ،امِّ وَ العَ ى لَ ا عَ رً اصِ قَ  الوَ 
ُُشٌُيُْعلَُّةُ مُ الَُّالعُ ُرُ كُ ذُ  د  قَ فَـ  ال ك ي  ًرا كُ الُ مُ  الُيُ لُ العُ ُحُ تُْف ُ ُفيال م  َعمَّت  بِِه ال بَـل َوى، َوبُِنَيت   أَم 

ِل  وَ وهُ َعَلي ِه ال َمَفاِسُد،  ِ، َوأَر َدَف الزَّو ُج َطاَلقًا، َوَسَأَل َأَحًدا ِمن  َأه  أَنَُّه إَذا ار َتدَّ َأَحُد الزَّو َجني 
َمن  َحَلَف بِالطَّاَلِق الثَّاَلِث يـََتَحيَُّل بِالرِّدَِّة إمَّا ِمن ُه  ضُ ع  بَـ َصاَر فَ  ال يـََقُع، هذاال ِعل ِم أَفـ َتاُه بَِأنَّ 

ِل َعَدِم لُ  إ فْ ت اؤ ه ْمُب ه ُب اط لٌُوُ  ُحوِق الطَّاَلقِ ـأَو  ِمن  الزَّو َجِة ِِلَج  ٌد،ُو  اُف اس    ـاه .ه ذ 

                                                 
 ، )وهَو غْيُ ةَ فَ يـ  نِ ِب حَ أَ اإِلَماِم  بِ هَ ذ  ىل مَ إِ  "الَقو َل ِبَعَدِم ُوُقوِع َطالِق الـُمرَتدِّ" بَ سَ نَ  ن  ى مَ امَ دَ القُ  نَ مِ وَ  3

 .هُ انُ يَ  بَـ ِت أ  يَ ا سَ مَ كَ   -َصحيٍح( 
 أِت بَيانُُه.ا َسيَ مَ َك كَ لِ ذَ مُر كَ َس اِلَ ي  لَ وِمنـ ُهم َمن  يَُظنُّ أنَّ ذِلَك مذَهُب الشَّاِفعيِّ وأِب حنيفَة، وَ   4
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رأََتُه طَل َقًة َقَع يف الرِّدَِّة وَ مَّن  وَ ـمِ  – َقدُيًا َوَحِديثًا – ىل أنَّ بـَع َض النَّاسِ دَّى َذِلَك إِ أَ قد و  طَلََّق ام 
ِم َطالِقِه، أَفـ تَ وَ ، 5َأو  َثالثًا، مث َعاَد ِإىل اإِلس المِ  َواِحَدةً  بَِأنَّ الطَّالَق  ُهمبـَع ضُ  اهُ َسَأَل َعن  ُحك 

المِ ِة َعاَد إىل ُمعاَشرَ فَـ يـََقع  ِلَنَُّه َصَدَر يف َوق ِت الرِّدَِّة،  م  ـلَ  َوِإن   ُمطَـلََّقِتِه بِـُمَجرَِّد ُرُجوِعِه ِإىل اإِلس 
 .َعِديَدةً  تٍ اِمرَّ َتَكرََّر َذِلَك ِمن ُه 

َأو  َثالثًا، مُثَّ  وََكِذَلَك َحَصَل َأنَّ بـَع َض النَِّساِء َوقـَع َن يف الرِّدَِّة مُثَّ َجَرى َطالقـُُهنُّ طَل َقًة َواِحَدةً 
ٌة أَنَُّه ال يـََقُع َطالقـَُها رَأَتَُه َوِهَي ُمر َتدَّ فَِإن  َعاَدت   ،َرَجع َن ِإىل اإِلس الِم فَأَفـ تَـو ُهم  بَِأنَّ َمن  طَلََّق ام 

الِم،  ِدَها ِإىل اإِلس  ، وَُكلَّ َمرٍَّة  َعِديَدةً  تٍ ارَّ َتَكرََّر َذِلَك مِ  َوِإن  ِإىل اإِلس الِم تـَُعوُد َزو َجًة بِـُمَجرَِّد َعو 
ِدَها َزو َجًة َلُمطَلِِّقَهايـُف   ُر َصِحي ٍح أَي ًضا َكَما ِـ ب ُتوَن بَِعو  الِم، َوَهذا َغيـ  ُمَجرَِّد ُرُجوِعَها ِإىل اإِلس 

 َستَـَرى أَث ناَء َما يَأ ِت ِمن  أَقـ َواِل اِلَئِمَِّة.

                                                 
ِل : الَعوَدُة إىل اإلسالِم تكوُن بِ ت ْنب ْيٌهُم ه مُ   5 ِفي بَـ التَّ النُّط ِق بالشَّهاَدَتنِي بِاللِّساِن ِلج  ِر، وال َيك  رُِّؤ ِمَن الُكف 

رِِه َكَما ََي ُصُل َمن  بـَع ِض ال اُجَع َعن  ُكف  ِ ِمـمَّن  ال يُريُد الَّتَّ ، ُجهَّاِل الذيَن َيُسبُّوَن اهلَل َمَثاًل ـالتـََّلفُُّظ بِالشَّهاَدتـَني 
ٌر، ثُـمَّ يـََتشََّهُدوَن على َعادَ  تِـِهم، فـََهُؤالِء ال تـَن فُعُهم َشَهاَدتُـُهم ِلنَـُّهم لَـم  يـَََّتاَجُعوا َعن   َوال يـَع َلُموَن أَنَّ َهَذا ُكف 

ري ِك اللِّسَ  ِ بِالَقل ِب ِبُدو ِن تَـح  ِفي  لِلرُُّجوِع ِإىل اإِلس الِم النُّطُق بالشََّهاَدتـَني  رِِهم. وَكَذِلَك ال َيك  اِن، فَِإنَّ ُكف 
الَقلِب َمَع النُّطِق بِاللِّساِن، َفال بُدَّ ِمن  النُّط ِق بِاللِّساِن، َولَي َس َشر طًا ِلِصحَِّة الشََّهاَدَة تـَق َتِضي  االع ِتقاَد بِ 

الِم أَن  يـََتشهََّد  َدُه يف َخلَوٍة،  واَمن  َسَِعُ  ِعن دَ اإِلس  ِفي أَن  يـََتَشهََّد َوح  َر، بَل  َيك  ال يَـُجوُز تَأ ِخيـ ُر وَ ِمن ُه الُكف 
ظَةً ىل اإِلس الِم الرُُّجوِع إِ  ِر َعَلى َمن  َوَلو  لَـح  ُكُم بِالُكف  ُن نَـح  َشت ِم اهلِل والِعَياُذ  َسـِمع َنا ِمن ُه الُكفَر ِمث لَ ، مثَّ نَـح 

ُكُم بِإس الِمهِ  َمع  ِمن ُه الشَّهاَدتنِي ال نــَح  يـََتَشهَُّد أو َشِهَد  اهُ  ِإن  َسـِمعنَ ِإالَّ  ،بِاهلِل تـََعاىل، فَِإن  َتَشهََّد ولَـم  َنس 
الِن أَ  رِِه وَ َعد  َر أَنَُّه تـَرَاَجَع َعن  ُكف  ُعوا ِمن ُه الُكف   - َتَشهَّدَ نَـُّهما َسـِمَعاُه يـََتَشهَُّد، فَِإن  أرَاَد َأن  يـَُعرَِّف َمن  َسَِ

َمُعو  ِر  فَليَـن ِطق  بِالشَّهاَدَتنِي بِِنيَّةِ  -ِمن ُه الشَّهاَدتنِي  اوَلِكن  لَـم  َيس  ، َوال يـَن ِو الدُُّخوَل يف على َمَساِمِعِهم  الذِّك 
رِ َقد  نَُّه ِِلَ  ،اإِلس المِ  ِ  َتَشهََّد وتـَبَـرَّأَ ِمَن الُكف   . بالنُّطِق بِالشَّهاَدتـَني 

َهدُ  ِديِد النُّوِن الَّ لَه إِ ال إِ  نَُّأ ُ َوُهَنا تـَن ِبي ٌه ُمِهمٌّ أَي ًضا َوُهَو أَنَّ بـَع َض النَّاِس يـَُقوُلوَن يف الشَّهاَدِة اُِلو ىَل َأش   اهللُ بَِتش 
ِديِد النُّونِ أ نُِْمن  َكِلَمِة  َهُد  ، وَهذا َخطَأٌ، وأمَّا الشَّهاَدُة الثَّانَيُة َفِهَي بَِتش  ُمـَحمًَّدا َرُسوُل اهلِل، َعَلي ِه  نَُّأُ َوَأش 

 .الصَّالُة َوالسَّالمُ 
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ُتها  أَِدلَّةً ََجَع ُت فيَها  ،بَياِن بُط الِن تِلَك الَفت وىيف  - 6006عام  - رَِساَلةً  تُ َكَتب  قد  و  لَـخَّص 
َم، َوال زِل   َكِثْيُونَ وَلِكن  ال يَزاُل  ، وراَجت  بـَع َض الرََّواِج، ِمن  ُكُتِب اِلَئِمَّةِ  َهُلوَن احُلك   انَ يَـج 

ُد زَواِجِهم َوُهم  ال يـَع َلُمونَ  سَمُع َأنَّ بـَع َض الرِّجاِل يَِعي ُشوَن َمَع ِنَسائِِهم بـَع َد َأنِ نَ   ،انَفَسَخ َعق 
 رَامِ َوَذِلَك بَِناًء َعَلى تِل َك الَفت وى الَباِطَلِة، َفَكاَن ِلزاًما َعَلي نا َأن  نـَن َصَح لَـُهم، فَِإنَّ َمن  يـََقُع يف احلَ 

لِ  – ٌم أَي ًضا، َوال َتزُِر وازِرٌَة ـفُهَو آثِ  ال َيُكوُن َمعُذورًا، وَمن  أفََت فـَت وى بِاِطَلةً  - ِبَسَبِب الـَجه 
تِـَي ال رًا أن  َيستَـف  َرى، ولَي َس ُعذ  ِليٍَّة َكَما َنصَّ عَ ر  مَ ـِوز َر أُخ  ى َذِلَك النـََّوِويُّ لَ ُء َمن  لَـم  َيُكن  َذا َأه 

 وَغْيُُه.
ُت بِـُمراَجَعِة َما َكَتب ُتهُ  ،اُمـَجدَّدً  الرَِّساَلةِ  تِل كَ ِكَتابَِة ِإَعاَدِة  ِإىل  َذِلكَ  َدفـََعينف ، وأَضف ُت َسابًِقا فـَُقم 

ُذ ْكر ه ُفُ إِلي ِه بـَع َض النـُُّقوِل والَفوائِِد الـُمِهمَِّة،  ُأ ْغف ْلت  ُم ا ت ْبت ه ُس اب قاا،ُأ ال ُمُ يُْوذ ك ْرت  ُك  ُا ُو ه و 
الُ ح ْكم ُط ال ُ ُم  م ام  ُاإل  ُعل ىُم ذه ب  ُال ْم ْرت د  ِر  تَـَفي ُت َوقـ َتهااك  ِإذ  ُكن ُت َرِضَي اهللُ َعن ُه،  كُ ق  ِبذِك 

َهِبِه َأنَّ َمِن ار َتدَّ ُحِسَب َعَلي ِه َطاَل   .بَاِئنٌ  قٌ َأنَّ الرَّاِجَح يف َمذ 

ِم  ِسيََّما ِعنَدَما ، ال الطَّالِق َحاَل الرِّدَّةِ َوَقد  آثـَر ُت يف َهِذِه الرَِّساَلِة االق ِتَصاَر عَلى بـََياِن ُحك 
ِلَنَُّه لَي َس ُمراِدي بـََياَن ُكلِّ َما يـَتَـَعلَُّق بَِتَصرُّفاِت الـُمر َتدِّ وتـَف ِصي َل َما هَو  ،أَنـ ُقُل َكالَم اَِلِئمَّةِ 

اليت َوَرَدت   النَّاِفُذ ِمن ها وَما ُهَو الَباِطُل َوَما ُهَو الـَموُقوُف. َولَذِلَك لَـم  أتـََعرَّض  ِلَشر ِح الِعبارَاتِ 
أَلةِ الَّ إِ اليت أَنـ ُقُلَها يف ُنُصوِص الُعَلَماِء  َِذِه الـَمس  رُ  ، َما يـَتَـَعلَُّق ِِ  َوِلَكي  ال ِلَكي ال َيطُوَل اَِلم 

رَُج َعن  َموُضوِع َهِذِه الرِّساَلِة،  ُالر دَّة .ُ :وَ هُ وَ َأخ  ُفيُح ال  ُح ْكم ُالطَّالق 
ُ ُاْست ْعم ال  ُالع ب ارُ كماُآث  ْرت  ُوُ أس ْهل  ُالع امَّة ،ُوال ُأُ ات  ُقْ ر ب ه اُل ك ْيُي  ع مَُّن  ْفع ه اُم ْنُي  ْقر ؤ ه اُم ن 

.ي ك ون ُف  ْهم هاُم ْقص ورااُع لُ  ُالع ْلم  ُىُأ ْهل 

ِم الطَّاَل قـَب َل الشُّروِع يف بـَيَ وَ  ُ لِل َقارِِئ َما ِهَي الرِّدَّةُ اِن ُحك  ِتَصاٍر َشدِ  ِق َحاَل الرِّدَِّة، أُبـَنيِّ ٍد، ي  بِاخ 
كاِم الرِّدَِّة وأَق سَ مُثَّ يف آِخِر َهِذِه الرَِّساَلِة أُف رُِد َفص اًل  ني َمِة ُمـَحمَّد أَمِ ا ِمن  َكالِم الَعالَّ اِمهَ  يف َأح 

ِتَصاٍر. «ت نوير ُالق ل وبُ »ابِِه رِديِّ يف ِكتَ الكُ   بِاخ 
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ُالر دَّة ؟ ُم اُه ي 
َها - الرِّدَّةُ  ُ - َوالِعَياُذ بِاهلِل ِمنـ  ُك ْفرُ  ق ْطع ُاإل ْسالمُ ه ي  َبِل  ب ن يَّة  تَـق  ُفَر يف الـُمس  َكَمن  نـََوى َأن  َيك 

ُفُر يف احلَاِل، ُك ْفرُ  فَِإنَُّه َيك  ُف ْعل  اِت أو َداَس َوَرَقًة فيها ر َكَمن  َرَمى الـُمص َحِف يف الَقاُذو  أ ْو
ًدا وُهوَ  ِس أو  الَقَمِر، ،يـَع َلُم ِبوُجوِد اسِم اهلِل ِفي ها اسُم اهلِل َعم  أ ْوُ أَو  َسَجَد لِلصََّنِم أَو للشَّم 

ُم ك ف رُ  ا ِمن  وذِلَك َكَمن  َيشِتُم اهلَل َتعاىل والِعَياُذ باهلِل ِمَن الُكفِر، وَكِذَلَك َمن  َيشِتُم نَِبي   ق ول 
َتهزُِئ  مٍ أَنِبَياِء اهلِل، أو  َيس  َكاِم َشر ِع اهلِل وَلو  َكاَن َمازًحا أو َغاِضًبا بِـُحك  و م ْنُو ق ع ُفيُ .ِمن  َأح 

ُب الشَّهاد ت ينُ  ُب الن ْطق  ُع ل ْيه ُالر ج وع ُف ورااُإ لىُاإل ْسالم  ب  أ ْشه د ُأ ْنُالُإ ل ه ُإ الُاللُ ﴿ :الر دَّة ُي ج 
ُاللُ  اُر سول  ُم  ح مَّدا ُأ نَّ ِبهِ ُ-ُ﴾و أ ْشه د  ا َأو  مَ  - َصَلَواُت َرِبِّ َوَسالُمُه َعَلي ِه َوَعَلى آِلِه َوَصح 

ُأُ يـُع ِطي  َمع َناُُهَا،  ف ع ه ُأ ْنُي  ق ول  ُب الشَّهاد ت ين ،والُي  ن ْ ُالل ُق  ْبل ُالن ْطق  ولِـَمزِيِد التـَّف ِصي ِل  ست  ْغف ر 
َأُل اهللَ الثَّبَ آِخَر َهِذِه َأحَكاَم الرِّدَِّة ان ظُر    اِن.مَ ـ  ى اإِليلَ اَت عَ الرَِّساَلَة، َنس 

 
م اُأ ْخل وُب ع م ليوُ  أ ْنُيجعل ُه ذ ه ُالر س الة ُن ورااُفيُق بر يُع ْند  ُاللُ  ُأ ْسأل 

ا ُك لَُّم ْنُق  ر أ ه اُأ وُأ ع ان ُع ل ىُن ْشر ه  ف ع ُب ها ُو أ ْنُي  ن ْ

 وَمَا ذَلَِك على اهلِل بعَزيزٍ 

 آمني
 

 
ُفيُال م ْقص ودُ وُ وه ذاُأُ   َونِع َم الوَِكي ُل: َتِعيًنا بِاهلِل َوُهَو َحس يب  فَأَُقوُل ُمس   ان ُالش روع 
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ُاأل ْرب  ع ةُ ح ْكم ُط ال ُ ُال م رت د ُفيُال م ذ اه ب  ُق 

ُد هلِل َربِّ الَعاَلِمنَي َوالصَّالُة َوالسَّالُم َعَلى َسيِِّد ال ُمر َسلنَي  ِبِه الطَيِّبنَي َوَعلَ احَلم  ى آِلِه َوَصح 
 .الطَّاِهريَن، أمَّا بَعدُ 

ِم الزَّو ِج ِإَذا ار َتدَّ مثَّ طَ َكِثْيًا السُّؤَ فـََقد  َوَقَع   ِم الزَّوَجِة ِإَذا ار َتدَّت  مثَّ اُل َعن  ُحك  لََّق، َوَعن  ُحك 
 الطَّالُق؟ا وِهي ُمر َتدٌَّة، َهل  يـََقُع َهَذا َجَرى َطالقـُهَ 

ُال ُأ نَُّ وم ن  ف  ُي  ْفت  ْونُ  ب  ْعضُ م ؤس  ُارت دَُّب أُ ُالنَّاس  ةاُأ ْوُُنَُّم ن  د  ُاْمر أ ت ه ُط ْلق ةاُو اح  ُ،ث الثااث مَُّط لَّق 
ُإ لىُاإل سُْثُ  ُع اد  ُت جُُْع اد تُُْ،المُ مَّ ُغ ير  ُُد يدُ ل ه ُاْمر أ ت ه ُم ْن ُأل  نَُُّه ُالب تَّةُ قُ ط الع ْقد ،ُوالُي  ق ع 

ُ.الطَّالقُ  ان ع ٌةُم ْنُو قوعُ مُ ُالر دَّةُ 
ُك ان تُ ُإ ْن ُي  ْفت ون  ُذ ل ك  ةاُأ ْوُث الثاا،ُثُ مَُّاْرت دَّْتُثُ ُالزَّوج ةُ و ب م ْثل  د  ع اد ْتُُمَُّط ل ق ْتُط ْلق ةاُو اح 

. ُإ لىُاإل ْسالم 
  
 . َذِلكَ  اَِلر بـََعِة ِِبِالفِ  َكِثْيٌَة ِمَن ال َمَذاِهبِ وَل  َك، فَِإنَّ النـُّقُ لِ ُر ذَ يـ  َحقَّ غَ ـِكنَّ اللَ وَ 

ن ف يُ َفِمَن ال ُمَقرَِّر يف  ُالح  ةِ  الم ْذه ب  َن ال ِعدَّ فَِإنَّ الطَّالَق يـََقُع  6أَنَّ الزَّوَج ِإذا ار َتدَّ َوطَلََّق ِضم 
 !فٍ ِخاَل  ى ال َمر أَِة ِباللَ عَ 

                                                 
 يِّ عِ افِ الشَّ  امِ مَ اإلِ  بِ هَ ذ  ى مَ لَ ا عَ مَّ أَ ، وَ اتٍ ضَ ي  حَ  الثُ ثَ  هُ ن  عَ  اهللُ  يَ ضِ رَ  ةَ نيفَ أِب حَ  بِ هَ ذ  لى مَ عَ  ةِ أَ ر  مَ ـال ةُ دَّ عِ   6
 ﴾ق  ر وءُ َُثالَثَةَ َوال ُمطَلََّقاُت يـَتَـَربَّص َن بِأَنُفِسِهنَّ ﴿ :قـَو ُل اهلِل تـََعاىلاِْلالِف  كَ لِ ذَ  أُ شَ ن  مَ ، وَ ارٍ هَ ط  أَ  ةُ الثَ ثَ  يَ هِ فَ 

ِر أَي ًضاَغِة العَ الُقرُء يف اللُّ ، وَ [662، اآليَة ةِ رَ قَ ة البَـ ورَ ]سُ  فـَُهَو ِمَن  ،رَبيِة يُط َلُق على احلَي ِض ويُط َلُق عَلى الطُّه 
َداِد.   اَِلض 
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ُالّشاف ع يُ ويف  ِة َوَقَع َطالقُُه،  م ْذه ب  َطالُق ال ُمر َتدِّ َموُقوٌف، فَِإن  َرَجَع ِإىل اإِلسالِم يف الِعدَّ
ِلُم َفطَلََّقها يف حاِل رِدَِِّتا مُثَّ عادَ  ُة َوُهَو ال ُمس  ِم يف اَل ت  ِإىل اإِلس  وََكَذِلَك ِإَذا َكاَنت  ِهَي ال ُمر َتدَّ

ِة فَِإنَّ الطَّالَق يـََقُع  ُسُه على هَ َعَلي ها، َوَقد  نَ الِعدَّ ِم يف ِكتَ ذَ صَّ الشَّاِفِعيُّ نـَف    ""اِلُمِّ  اِبهِ ا ال ـُحك 
 .َكَما َسَيأ ِت 

ُم ال كُ هُ م ذُْوأَمَّا  م ام  ُاإل  َهِبِهم  َدُهم َطالٌق بَاِئٌن عَ فَِإنَّ نـَف َس الرِّدَِّة ِعن   ب  ، فَِإِن لى الرَّاِجِح يف َمذ 
َد زَواِجِه مثَّ َتَكرََّر مِ ار تدَّ الزَّوُج مُثَّ  َد َعق  الِم َوَجدَّ ن ُه َذِلَك َفِفي ُكلِّ َمرٍَّة يـََقُع َطالٌق َعاَد ِإىل اإِلس 

َرأَتُهُ  ا وال تَـِحلُّ َلُه َحَتَّ تـَن ِكَح َزو جً  ،بَاِئٌن، َفَمن  َحَصَل َذِلَك ِمن ُه َثالَث مرَّاٍت فـََقد  بَاَنت  ِمن ُه ام 
رَهُ  َغيـ 

7. 

ُالح ن اب ل ةُ و م ذُْ ، َأي  َأنَّ َطالَق ال ـَمر َتدِّ َموُقوفٌ  ه ب  َهِب الشَّاِفِعيِّ فَِإن  َعاَد ِإىل  ،ِمث ُل َمذ 
. َهِب ال ـَحن َبِليِّ ُة ال ـَمذ  ِة َوَقَع الطَّالُق َكَما ذََكَر َذِلَك أَِئمَّ  اإِلس الِم يف الِعدَّ

تَـَنَد لِلَِّذي نَ  َ أَنَُّه ال ُمس  َفَة َأنَّ الرَِّدَة َمانَِعٌة  فـََتبَـنيَّ َهِب َأِب َحِنيـ  َهِب الشَّاِفِعيِّ َأو  َمذ  َنَسُبوا ِإىل َمذ 
ِلِمنَي  ُرونَ الَيوَم ِمن  ُوُقوِع الطَّالِق. َورُبَـّما َأغ َلُب ال ـُمس  َفَة  يُـج  َهِب َأِب َحِنيـ  َد النَِّكاِح على َمذ  َعق 

َل أَو الشَّاِفِعيِّ  َهِب َماِلكٍ ، ِإال َأه   .ال َمغ ِرِب الَعَرِبِّ الَِّذي َن ُهم  َعَلى َمذ 

. ِم َطالِق ال ُمر َتدِّ تَـر ِشُد بـَع َض النـُُّقوِل ِمَن ال ـَمَذاِهِب اَِلر بـََعِة، يف ُحك   َوإِلَي َك أَيُـَّها ال ـُمس 

                                                 
ُم ال كُ اُالطَّال ُمَُّأ ُوُ ُ 7 م ام  ُاإل  ُح ْكم ه ُفيُم ْذه ب  ُالر دَّة ُف س يْأت يُذ ْكر  ُفيُح ال  ع ْنهُ ُق  ُاللُ  ُ.ر ض ي 
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ُاْلح ن ف يَّةُ  ُم ْذه ب 
َسِن َعِليُّ ب ُن َأِب َِلي ِل ال ـَمـر ِغيناينُّ ال ُمتَـَوَّفَّ َسَنَة  قَاَل الشَّي ُخ أَبُو احلَ  ر ب ِن َعب ِد اْل  يف   ه 075َبك 

اي ة ُاْلم ْبت د يُِْكَتابِِه  ُب د  اي ة ُاْلم ْهت د ْيُش ْرح  ََنِفيِّ يف ال ُمَجلَِّد اَِلوَِّل ص ه د   :461 يف ال ِفقِه احل 
ُاْلم ْرت دُ  اْعل ْمُأ نَُّ ُ:أ ْقس امُ ع لىُ ت ص ر ف ات 

َقِة ال ملِك َوََتَاِم الواليَِة ِإخلكاالست ْيالد ُوالطَّالقُ  ن اف ذ ُب االت  ف اقُ  َتِقُر ِإىل َحِقيـ   اهـ .، ِلَنَُّه ال يـَف 
، َوَقد  َنصَّ على َأنَّ َطالَق ال ُمر َتدِّ نَاِفٌذ  ََنِفيِّ َهِب احل  َهِر ُكُتِب ال َمذ  وَهذا ال ِكَتاُب ِمن  َأش 

َفَة.بِاال َهِب َأِب َحِنيـ   تّـَِفاِق يف َمذ 

ََنِفيُّ يفبِن مَ  ودِ َوقَاَل الشَّي ُخ َعب ُد اهلِل ب ُن ََم مُ  ُاْلم ْخت ارُ  ودوٍد ال َموِصِليُّ احل  يف  االْخت ي ار ُل ت  ْعل ْيل 
ِه ال ـَحَنِفيِّ يف َفص ِل الرِّدَِّة   :696 صالِفق 

امُ  اْعل ْمُأ نَُّت ص ر ف اتُ  ُأ ْرب  ع ة ُأ ْقس  ُ:اْلم ْرت د 
ُك الطَّالقُ  ُب االت َّف اق  ِتي الِد َوقـَُبوِل ال ـِهَبةِ  ن اف ذ  ِر َعلى َعب ِدِه ال َمأ ُذوِن  واالس  َعِة واحَلج  ِليِم الشُّف  وَتس 

َتِقُر ِإىل ََتَاِم ال واليَِة َوال ِإىل َقِة ال مل كِ  ِلَنَُّه ال يـَف   ا قَاَل.ِإىل آِخِر مَ  ،َحِقيـ 

ُ:نُ يُْدُ ت ُرُْالمُ ُابُ ،ُبُ رُ يُ السُ ُابُ تُ كُ فيُُُ،قُ ائُ قُ الدَُُّزُ نُْكُ ُُحُ رُْشُ ُقُ ائُ قُ الحُ ُنُ ْيُي ُبُْت ُ ُابُ تُ كُ ُويف
ُمُثَّ اع َلم  َأنَّ   إخل. و الطَّالقُ  ك االْست يالدُ  ب االت  ف اقُ ُن اف ذُ  ،ع ل ىُأ ْرب  ع ة ُأ ْقس امُ  اْلم ْرت دُ ت ص ر ف ات 

 :حُ اِر الشَّ  الَ قَ وَ 
َتِنٍع، َأاَل ِـ َهــَذا لَــي َس بــ ال َمــر أَُة؟ قـُل ــتُ ُمَجرَِّد الــرِّدَِّة تَِبــنُي ـَكي ــَف نـََفــَذ طَــالُق ال ُمر تَــدِّ َوبِــ  فَــِإن  قـُل ــتَ   ُمم 
ـــِلَم تـَـــَرى أَنَّ  رَأَتـــُه مُثَّ أَبَـــاَن ُإَذاال ُمس  ِِتَاُيف طَلََّقَهـــا ُام  لِيُل َعَلـــى َهـــَذا أَنَّ َفَكـــَذا َجـــاَز ُِعـــدَّ َهـــَذا، َوالـــدَّ

رَأَتِـِه، فَار تَـدَّ الـزَّو ُج أَو  ُوَكََّل وَِكيالً الرَُّجَل إَذا  َهـا َمـا ُار تَـدَّت  َعَلى طَـالِق ام  َفطَـالُق ال وَِكيـِل يـََقـُع َعَليـ 
أََلُة َمن ُصوَصٌة يف   .َشر ِح ال َكايف َداَمت  يف ال ِعدَِّة، َوال َمس 
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ُك ْنز ُالدَّق ائ قُ ويف  ُش ْرح  ُالب ْحر ُالرَّائ ق  ي ةُ ُك ت اب  لَِياِء  يف ِكَتابِ ، م ع ُالح اش  النَِّكاِح يف بَاِب اَِلو 
َفاِء يف النَِّكاِح، َما َنصُّهُ   :َواَِلك 

ِر قَاَل يف  ُقوٌض بِ أَُقوُل: َهَذا النـَّه  ُل َمنـ  نَـُهَمااإِلس الِم َوفـُرَِّق َُعنِ أََبت  َما إَذا ـاَِلص  ُيف طَلََّقَها ُمُثَّ ُبـَيـ 
ِة  خٌ ال ِعدَّ ُط ال ،َوَقَع َمَع أَنَُّه َفس  ُاْلم ْرت دُ و ب و ق وع  خٌ ،ُق  َوال ِخالَف يف  ،َمَع َأنَّ ال ُفر َقَة ِبرِدَّتِِه َفس 

ةُ  ،أَنَـَّها ِبرِدَِِّتَا َفس خٌ  ه اُف يُاْلع دَّ اُي  ق ع ُط الق ه ُع ل ي ْ  .ال َفت حِ َكَذا يف   ،و م ع ُه ذ 

اًل َعِن   ِخالفًا َِلِب يُوُسَف، َوَلو َكاَنت   ِإنَّ ال ُفر َقَة ِبرِدَّتِِه َفس خٌ قَاَل وَ  :َما َنصُّهُ  الف ْتحُ مثَّ قاَل نـَق 
ٌخ اتّـَِفاقً  ُة ِفِهَي َفس  ةُ  و ي  ق عُ  ،اِهَي ال ـُمر َتدَّ ُاه ُ.ط الق ه ُع ل ْيهاُف يُاْلع دَّ

َفَة  َهِب َأِب َحِنيـ  طَلََّق َوُهَو ُمر َتدٌّ  َطالقًا، مُثَّ ِإن  تُعتَـبَـُر  –َعَلى َقوٍل  -َوَذِلَك َأنَّ رِدََّة الزَّو ِج يف َمذ 
ةِ  - َن ال ِعدَّ  .فـََهذا َطالٌق آَخرُ  -ِضم 

ِة فَِإنَّ  رِدَُّة الزَّو ِج ال َتكوُن َطالقًا، آَخَر يف الـَمذَهِب:وَعلى َقوٍل  َوَلِكن  ِإن  طَلََّقها يف الِعدَّ
 .يـََقعُ  الطَّالقَ 

ُكُ  ُ:القُ الطَُّابُ تُ فيُكُ ُامُ مُ الهُ ُنُ البُُْرُ يُْدُ القُ ُحُ تُْف ُ ُابُ تُ وفي
خٌ ن َتقِ يَـ وَ  َها َطالقُُه َمَع َأنَّ ال ُفر َقَة ِبرِدَّتِِه َفس  َرِْحَُه ِِلَِب يُوُسَف ِخالفًا  ،ُض أَي ًضا بِال ُمر َتدِّ يـََقُع َعَليـ 

ةَ اهللُ، َوَلو  َكاَنت  ِهَي  ٌخ اتّـَِفاقًا،  ال ُمر َتدَّ ةُ َفِهَي َفس  ه اُف يُالع دَّ  .و ي  ق ع ُط الق ه ُع ل ي ْ

 :(4/625) دِّ رتَ مُ ـاب البَ  ،رُ حُ بُْىُاألُ قُ ت ُ لُْمُ ُحُ رُْفيُشُ ُرُ هُ ن ُْاألُ ُعُ مُ جُْمُ ويف 
حُ ) د هُ  ات  ف اقاا و ي ص  َوَصاَرت   ،أََمُتُه ِبَوَلٍد َوادََّعاُه فَِإنَُّه يـَث ُبُت َنَسُبُه ِمن هُ َكَما إَذا َجاَءت  ( اْست يال 

ََمُة أُمَّ َوَلٍد َلُه اَل ََي َتاُج إىَل ََتَاِم ال ِمل كِ  ق هُ ) اِل  ( ِِلَنَّ النَِّكاَح َلمَّا انـ َفَسَخ بِالرِّدَِّة َكاَنت  و ط ال 
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ا َمًعاال َمر أَُة ُمع َتدًَّة، فَِإن  طَلََّقَها  َلَما َمًعا يـََقُع، وََكَذا إَذا ار َتدَّ َفِسُخ  ،َفطَلََّقَها َفَأس  فَِإنَّ النَِّكاَح يـَنـ 
 اهـ .8)َوَذبِيَحُتُه( ...)و ي  ْبط ل (ُات  ف اقااُ)ن ك اح ه (ُ...فـَيَـَقُع الطَّاَلقُ 

 :(1/617) هادِ اْلِ  تابِ يف كِ  ينُ دُ ابُ عُ ُابنُ ُةُ يُ اشُ حُ وُ ُتارُ خُْالمُ ُرُ الدُ ويف 
ْنه (ُات  ف اقاا) ـ)َو( اع َلم  َأنَّ َتَصرُّفَاِت ال ُمر َتدِّ َعَلى أَر بـََعِة أَق َساٍم فَ  ُم  ف ذ  َما اَل يـَع َتِمُد ََتَاَم واَِليٍَة،  ي  ن ْ

ِتياَلُد  قُ وُ َوِهَي ََخ ٌس: )ااِلس  َعِة َوال   الطَّال  ِليُم الشُّف  َِبِة َوَتس  ُر ـَوقـَُبوُل اْل   .َعَلى َعب ِدِه( ال َمأ ُذونِ َحج 

ةُ )ق  ْول ه ُ: هِ تِ يَ اشِ يف حَ  دينَ ابِ عَ  ابنُ  الَ قَ  (ُأ ْيُم اُد ام ْتُف يُاْلع دَّ ق  ُحر َمَة بِالرِّدَِّة ـِِلَنَّ ال   و الطَّال 
اَلِم  ُر ُمَتأَبََّدٍة اِلر تَِفاِعَها بِاإل ِس  ةُ َغيـ  اُف يُاْلع دَّ ه  ق ه ُع ل ي ْ  اهـ .ف  ي  ق ع ُط ال 

ُأ ب   يُ ُط القا  اُع ل  ىُم   ْذه ب  ُر دَّة ُال  زَّوْ  ُف   يُك   ون  ُالخ   ال   ُالت   يُت ثب   ت  ُالن  ق   ول  ُب  ْع  ض  وه   ا  
ف ةُ  ع ْنهُ  ح ن ي ْ ُاللُ  ي  ُ:ر ض 
 :ركِ الشِّ  لِ أه   احِ كَ نِ  ابِ بَ  يف ،احِ كَ النِّ  ابِ تَ كِ  يف ،ةِ ايَ دَ اْلِ  ثِ ي  ادِ حَ أَ  ريجِ خ  ـيف تَ  ةُ ايُ الرَُّبُ صُْنُ َفِفي 
ُ)َوِإَذا  قَالَ  ُع ْنُاْرت دَّ ُالزَّْوج ْين  ُأ ح د  َأِب َحِنيَفَة ال ُفر َقُة ِبَغْي ِ َطالٍق( َوَهَذا ِعن َد  َوقـََعتِ اإل ْسالم 

 .فـُر َقٌة ِبَطالقٍ إن  َكاَنت  الرِّدَُّة ِمن  الزَّو ِج َفِهَي  :َرِْحَُه اهللُ َحمٌَّد ـمُ َرِْحَُهَما اهللُ. َوقَاَل َوَأِب يُوُسَف 
ُديرُ القُ ُحُ تُْف ُ يف ثُلُه مِ وَ   لِ ه  أَ  احِ كَ نِ  ابِ بَ  يف احِ كَ النِّ  ابِ تَ كِ  يف ايةُ دُ الهُ ُحُ رُْشُ ُايةُ نُ العُ ُوفي

 .كِ ر  الشِّ 

 :احِ كَ يف النِّ  وعٌ رُ فُـ ، احِ كَ النِّ  ابِ تَ كِ  يفُرةُ   ُيالنَُّة ُرُ وهُ الجُ  ويف
لُُه ) َُوِإَذا قـَو  ُع نُ اْرت دَّ ُُأ ح د ُالزَّْوج ْين  نَـُهَما فـُر َقًة بَِغْي ِ َطالٍق( ِعن َدُهَُا. اإل ْسالم  ُنونَُة بـَيـ  َوقـََعت  ال بَـيـ 
َها َفِهَي فـُر َقٌة ِبَغْي ِ َطالَوِإن    ،الرِّدَُّة ِمن  الزَّو ِج َفِهَي َطالقٌ  إن  َكاَنتِ َُمَمٌَّد َوقَاَل   .قٍ َكاَنت  ِمنـ 

ُ
                                                 

 .هِ تِ حَ ي  بِ ذَ  لُ ك  أَ  وزُ ال يَ ، وَ ةً دَّ تَ ر  مُ  َوَلو ةً رَ افِ ال كَ وَ  ةً مَ لِ س  مُ  دُّ تَ ر  مُ ـال جَ وَّ زَ تَـ يَـ  ن  أَ  حُّ صِ ال يَ فَ  8
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ُت  ْيم ي ة ُفيُم ْسأ ل ة ُط ال ُ ُب  ي ان ُخ ط إ ُابن  ُم ْرت دُ  الق 
ُ

ُدُر التـَّن ِبي ُه ِإىل َأنَّ بـَع َض النَّاسِ   قِ اَل طَ  وعِ قُ وُ  مِ دَ عَ بِ  ولَ القَ  ةَ فَ يـ  نِ ِب حَ ىل أَ وا إِ بُ سَ ا نَ يثً دِ ا وحَ مً ـيدِ قَ  يَـج 
ُأ بيُح ن يف ةُ  ثُ ي  حَ  تـَي ِمَيةَ  نُ اب   الءِ ؤُ هَ  ن  مِ ، وَ دِّ رتَ مُ ـال ُإ لىُم ْذه ب  طَلََّق َأنَّ الزَّو َج ِإَذا ار َتدَّ مُثَّ  ن س ب 

 .َطالقُهُ  ال يـََقعُ 

ُموِع فـََتاوى اب نِ فقد  َجاَء  ِفي فُ  ،تـَي ِمَيَة يف بَاِب الصََّداقِ  يف َمـج  أََلٌة تَـخ  الصََّداِق: َوُسِئَل  َمس 
رِِه مُثَّ بـَع َد  ِر َوُحِكَم ِبُكف  رَأَتِِه َثالثًا،  َذِلَك َحَلَف بِالطَّالِق ِمنَعن  َرُجٍل َتَكلََّم ِبَكِلَمِة ال ُكف  ام 

ِليٍل أَم  اَل  َد النَِّكاَح ِمن  َغْي ِ تَـح    ؟فَِإَذا َرَجَع ِإىل اإِلس الِم َهل  يَـُجوُز َلُه َأن  يُـَجدِّ

ُد هلِل، ِإَذا ار َتدَّ َولَ ف أ ج ابُ  َرأَتِِه،َتَّ انـ َقَضت  حَ  يـَُعد  ِإىل اإِلس المِ  م  ـ: الـَحم  ُة ام  ُ ِمن ُه ـفَِإنَّ  ِعدَّ ها تَِبني 
َنِبيًَّة َفال يـََقعُ  ِة اَِلر بـََعِة. َوِإَذا طَلََّقها بـَع َد َذِلَك، فـََقد  طَلََّق َأج  ا الطَّاَل  ِعن َد اِلَِئمَّ ا َعاَد ُق. فَِإذَ ِِ

الِم فـََلُه َأن  يـَتَـَزوََّجَها، َوِإن  طَلََّقَها يف َزَمنِ  ِة قـَب َل َأن   ِإىل اإِلس  يـَُعوَد ِإىل اإِلس الِم، فـََهذا ِفي ِه  الِعدَّ
ُنونََة تَـحُصُل بِنَـف سِ  ُُالرِّدَِّة، قـَو الِن لِل ُعَلَماِء: َأَحُدُُها َأنَّ البَـيـ  ن يف ة ُو ه و  ُأ ب يُح  ف  ع ل ىُُ...م ْذه ب 

ُاأْل ْجن ب يَّة ُ ق  اُط ال  ُب  ْعد ُه ذ  ق  اُي ك ون ُالطَّال  ُي  ق عُ ه ذ   ـاه .ف ال 

ُ ْيح  ُص ح  ر  ف ة ُغ ي ْ ُأ بيُح ن ي ْ اُالن َّْقل ُع ْنُم ْذه ب  مَ و ه ذ  َ ِمـمَّا تـََقدَّ َق ال ُمر َتدِّ فَِإنَّ َطاَل ، َكَما تـَبَـنيَّ
َفَة نَاِفٌذ َقواًل  - يف الِعدَّةِ  - َهِب َأِب َحِنيـ  ُُ.فٍ ِخاَل   َواحًدا ِباليف َمذ 
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ُ

ُ ُالم ال ك يَّةُ م ْذه ب 
ُم الرَِّدِة  َهِب َماِلٍك َرِضَي اهللُ َعن ُه  -َهاَك بـَع َض النـُُّقوِل يف ُحك  بةِ  -يف َمذ  ِد النَِّكاحِ  بِال نِّس   :لَِعق 

ر وان  ي ُفيُك ت اب ه ُابُْقَاَل  َهِر الُكُتِب يف َمذ   - ال ةُ الر سُ ن ُأ بيُز ْيد ُالق ي ْ  - كٍ ِب َمالِ هَ َوُهَو ِمن  َأش 
 :ا َنصُّهُ مَ 

ِ انَفَسَخ النَِّكاُح ِبَطالٍق،    ـَوَقد  ِقيَل بَِغِْي َطالٍق. اهَوِإذا ار َتدَّ َأَحُد الزَّوَجني 
َهِب َماِلٍك َأنَّ نـَف َس الرِّدَِّة َطالٌق َكَما ذََكَر َذِلَك َزرُّوٌق واب   هوُر ِمن  َمذ  َواآلِب يف  ُن نَاِجيفَال َمش 

 ِ  .الرَِّساَلةِ ُشُرو ِحِهم َعَلى َمْت 

ل ْيلُ ويف  ُم  ْخت ص ر ُخ  ُش ْرح  ُاْلج ل يل  ُم ن ح   :َنصُّهُ  ، يف بَاِب النَِّكاِح َماك ت اب 
رٍ  -فـََبائَِنٌة ... )َوُفِسَخ(  َوُفِسَخ إِلس الِم َأَحِدُِهَا ِبال َطالٍق، ال رِدَّتِهِ  ... النَِّكاُح  -ِبَضم  َفَكس 

لِِه ِبال َطالٍق فـََقاَل )الَأَحِدُِهَا ِبال َطال )إِلس المِ  رََج ِمن  قـَو  ِ َعن   ٍق( َوَأخ  رِدَّتِِه( َأي  َأَحِد الزَّو َجني 
ُهوُر. َوقَاَل اب نُ  ِدي ِن اإِلس الِم بـَع َد تـََقرُّرِهِ  َأِب أَُوي ٍس َواب ُن  َلُه )فَـــ( ِهَي طَل َقٌة )بَائَِنٌة( َهَذا ُهَو ال َمش 

ٌخ بِ  ُزوِميُّ ال َماِجُشون َفس  ِعيٌّ  ال َطالٍق. َوقَاَل ال َمخ   .َطالٌق َرج 
خَ  َوَرَوى: ِإىل َأن  قَالَ  ِنَكاِحَها َفال َتُكوُن  َعِليُّ ب ُن زِيَاٍد َعن  َماِلٍك ِإِن ار َتدَِّت الزَّو َجُة تُرِيُد َفس 
ِتَصارٍ  َطالقًا. اهـ  .بِاخ 

ُالر دَّة ُعلىُ ُن  ْفس  ُط القااُع لىُالق ْولو ه ذاُي  ْعن يُأ نَّ ال ك يَّة ُت عد  ُاْلم  ُع ْند ه م،ُُم ْذه ب  ح  الرَّاج 
فال  ِنَكاِحَها َفس خَ ِإن  َقَصَدِت الزَّو َجُة بِالرِّدَِّة  ر َتدَِّت الزَّو َجُة، ِإالَّ ا مر تدَّ الزَّو ُج أَ أَ َوَسواٌء يف َذِلَك 

َسُب َطالقً   ا.تُـح 

َنُع َكو َن رِدَّتِِه َطالقًا. الرَُّجلُ : َلو  َقَصَد ت  ْنب ْيهٌُ َخ النَِّكاِح فـََهذا ال يَـم   بِالرِّدَِّة َفس 
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ُخ ل ْيلُ َُويف ُل م ْخت ص ر  ُو اإل ْكل ْيل   ْ َِناياِت ال ُموِجَبِة لِل ُعُقوبَاِت: بَاٌب يف التَّا الرِّدَِّة،  يف ِكَتاِب اْل 
َكاُمَها، ما  َقُة الرِّدَِّة َوَأح   :َنصُّهُ َحِقيـ 

ُط ْلق ٌةُب ائ ن ٌة، ما َنصُُّه: اْلم د وَّن ةُ  َويف   ْ َعَة َلُه، وََكَذِلَك رِدَّةُ  و ر دَّة ُالزَّْو ِِتَا َفال َرج  َلَم يف ِعدَّ  َوِإن  َأس 
الِم. انـ تَـَهى ِمنَ  َتَضى َهَذا أَنَُّه  ال َمر أَِة طَل َقٌة بَائَِنٌة َوِإن  َرَجَعت  إىَل اإِلس  ِذيِب. َوُمق  م اُالتـَّه 

اُط ْلق ٌةُإال ب ْتُل ه م  . ح س  ه اُإذ اُر ج ع اُل إل ْسالم   ل ي ك ون اُع ل ي ْ

ُل م ْخت ص ر ُخ ل ْيلُ َُويف ُو اإل ْكل ْيل   ْ  (:0/459ا )يضً أَ  التَّا
َمِة ِحيَنِئٍذ َورِدَُّة الزَّو ِج طَل َقةٌ   ِ ُمزِيَلٌة لِل ِعص  بَائَِنٌة َوِإن   )اَل رِدَّتِِه فـََبائَِنٌة( ِفيَها رِدَُّة َأَحِد الزَّو َجني 

َعَة َلُه. ِِتَا َفاَل َرج  َلَم يف ِعدَّ ٌة بَائَِنٌة َوِإن  َرَجَعت  قَاَل يف ِكَتاِب ال ِعدَِّة: وََكَذِلَك رِدَُّة ال َمر أَِة طَل قَ  َأس 
اَلمِ  ُل ِمَن التَّاجِ  .إىَل اإل ِس  ِلي لِ  انـ تَـَهى النـَّق   .واإِلك 

ِ جَ و  ن الزَّ مِ  انَ كَ   ن  مَّ ـمِ  ةٌ نَ ائِ بَ  ةٌ قَ ل  طَ  ةُ دَّ الرِّ رحون: وَ فَ  نِ الب   امُ كَُّالحُ ُة ُرُ صُ بُْت ُ يف وَ   بُ هَ ذ  مَ  وَ هُ وَ  ني 
 ىهَ . انتَـ القٍ طَ  ْي ِ غَ بِ  خٌ س  ا فَ هَ ـنَّ أَ  كٍ الِ مَ  ن  ون عَ شُ اجِ مَ ـال نُ ى اب  وَ رَ ، وَ ةِ نَ وَّ دَ مُ ـال

ر وانيُ َُويف ُأ بيُز ْيد ُالق ي ْ  :ب ِن ُغنَـي ٍم النـَّف راِويِ  لشَّي ِخ َأْح َدَ ل، الف و اك ه ُالدَّو ان يُع لىُر س ال ة ُاْبن 
َعِة والظِّهَ بَ ) : ... َوَلمَّا (ال ـُخل ِع والرََّضاعِ وَ  واللَِّعانِ اِر واإِلي الِء اٌب يف النَِّكاِح والطَّالِق والرَّج 

تَـَهَر َأنَّ النَِّكاَح الصَِّحيَح الالزَِم ال َمَة ِفي   اش  اللِهِ يُزِيُل ال ِعص   ِه إال الطَّالُق، وََكاَن يـُتَـَوهَُّم َعَدُم اَنِ 
 ِ ِلَمني  ِ( ال ُمس  س الَمُه َِلنَّ الرِّدََّة ِهَي َقط ُع َأي  َقَطَع إِ  بِالرِّدَِّة قَاَل: )َوِإَذا ار َتدَّ َأَحُد الزَّو َجني 

َمًعا )انـ َفَسَخ النَِّكاُح(  ُمَكفِّرٍَة أَو  بِِإل َقاِء ُمص َحٍف يف قَاُذورَاٍت، َوأَو ىَل رِدَّتـُُهَما ِبَكِلَمةٍ  9اإِلس المِ 
نَـُهَما )ِبَطالٍق( بَ  ِلُم ِلِدي  ار َتدَّ الزَّو ُج  ٍن، َوَلو  ائِ الالزُِم بـَيـ   ال يَـُهوِديَِّة، ِن َزو َجِتِه النَّص رَانِيَِّة َأو  ال ُمس 

ادُ  ُاالْرت د  ُأ نَّ ُم ْشه ورُ  و اْلم ر اد  ُع ل ى ُب ائ ناا ُط القاا ُي  ع د  َخ سِ قَاَل َخِليٌل: َوفُ . اْلم ْذه بُ  ن  ْفس ه 
                                                 

ِل الِعل ِم، َوال ُمَؤلُِّف ُهَنا مل يَذ ُكر ها ُكلَّها ومل  فـَل يُـرَاَجع  يف َذِلَك تَآلِي فُ  الرِّدَُّة َثالثَُة أَق َساٍم َكَما ُهَو َمع لوٌم،  9 أَه 
ِثَلِة، ِثر  ِمَن اَِلم  َكاِم الرِّدَِّة  ُيك  ِإذ  َقد  فـََعَل َذِلَك يف بَاِب الرِّدَِّة، َوَقد  أَفـ َرد ُت َفص اًل يف آِخِر هِذِه الرِّساَلِة يف َأح 

. ا فـَل يـُن ظَر   َوُهَو ُمِهمٌّ ِجد 
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اد ُط القااُر ْجع يًّاو ق يُِْلِديِن َزو َجِتِه،  إِلس الِم َأَحِدُِهَا ِبال َطالٍق ال رِدَّتِِه فـََبائَِنٌة َوَلو   ُاالْرت د  ، ل ُي  ع د 
َعُة،ـَوثَ  ِفي الرَّج  ِدَها َعَلى اَِلوَِّل ِبَعق ٍد، َوَعَلى الثَّاين َيك  ِ َتظ َهُر يف َعو   :الَ قَ  ن  إىل أَ  َمرَُة ال َقو َلني 

ُإُ  ُق يل ( ُ)و ق ْد ُ)ب غ ْير  ُف ْسٌخ اد  ُاالْرت د  (نَّ قًا، َوَعَلي ِه َلو  َرَجَع ال ُمر َتدُّ َأي  ال يـَُعدُّ َطاَل  ط الق 
ِ يـَبـ َقى َلُه ِفيَها َيُكوُن َلُه ِفيَها َثالُث طَلَ  َوَعقد الزَّو جِلإِلس الِم  ِ السَّابَِقني  َقاٍت، َوَعَلى ال َقو َلني 

ُث الث ٌةُأ ْرج ح ه اُأ وَّل ه ا.ُصُ خَُّلُ ف  ت ُ  ،طَل َقَتانِ   اهـ أ نَُّاأل قْ و ال 

ُخ ليلُ ُويف ُم ْخت ص ر ُالشَّْيخ  ُفيُش ْرح  ل ْيل  ُالج  َبٍة ِنَكاُح  ،م واه ب  تاٍج ِذي أُه  ٌل نُِدَب ِلُمح  َفص 
ٍر، لِ  ِبك  ِلي ِل النَّس  ُم ُشر ِب اَِلد ِويَِة لِتَـق   :الَفر ُع الثَّاِلُث ُحك 
ِ  رِدَّتُُه فـََبائَِنٌة( يـَع يِن َِلنَّ )ال  ُجُزوِلُّ َويُوُسُف ب ُن ُعَمَر يف ـقَاَل ال   ِبطَل َقٍة بَائَِنةٍ  رِدََّة َأَحِد الزَّو َجني 
ِ(:  َشر حِ   قـَو ِل الرَِّساَلِة )َوِإَذا ار َتدَّ َأَحُد الزَّو َجني 

ا َمًعا ِعن َد َماِلٍك، إىل  وََكَذِلَك إَذا َُقَصَدت  َلو  " :يف بَاِب الرِّدَّةِ الشَّاِمِل َوقَاَل يف  :الَ قَ  أن  ار َتدَّ
َخ ِنَكاِحَها يِن انـ تَـَهى، َوذََكَر الشَّي ُخ  "ملَ  يـَنـ َفِسخ   ِبرِدَِِّتَا َفس  م ْنَُأنَّ َشر ِح ال َعَقاِئِد يف َسع ُد الدِّ

ُ ُ اْمر أ ةُاأ فْ ت ى ُل ت ب ين  اب اْلك ْفر  ه  ُز ْوج  ُك ْفرٌُ م ْن ُذ ل ك  َوُهَو َشر ِح الَعَقائِِد قَاَلُه يف أََواِخِر  ،ف إ نَّ
ِر َوَرِضَي بِِه.ِلنَُّه ؛ الظَّاِهرُ   اهـ َقد  أََمَر بِال ُكف 

ُل يـُث ِبُت َأنَّ َوَهذَ  ُع لُ ُ-الر دَّة ُن  ْفس هاُ ا النـَّق  ُم ال ك   .قٌُط ال ُُ-ىُم ْشه ور ُم ْذه ب 

ْبيرُ الدَّر ِديـ ُر يف  َمُة َأْح َدُ الَّ العَ  َك ذََكرَ َوِمث َل َذلِ  ُاْلك  ى َوَوافـََقُه الدَُّسوِقيُّ يف َحاِشَيِتِه َعلَ  الشَّْرح 
 َما يـَتَـَعلَُّق بِِه، َمَواِنُع النَِّكاِح:اٌب يف النَِّكاِح وَ بَ  ، 690ص  ِء الثَّاينز  جُ ـالالشَّر ِح الَكبْي ِ 

ه ُع لىأ ْحم د ُقَاَل الشَّي ُخ  يْ ر ُفيُش ْرح  ل ْيلُ  الدَّْرد   :م ْخت ص ر ُخ 
ًخا ِ فـََلي َس َفس  ال  )فـََبائَِنٌة( طَل َقةً  َجرًَّدا َبل  ُهَو َطالٌق َوِإَذا َكاَنت  ـمُ  )ال رِدَّتِِه( َأي  َأَحِد الزَّو َجني 

ٍد َجِديٍد .... َوََمَلُّ َكالِم  ِعيٌَّة َفال بُدَّ ِمن  َعق  ِصِد ال َمر أَُة ِبرِدَّتـال ُمَصنِِّف َما لَ َرج  خَ ِـ م  تـَق   َها َفس 
 .يـَنـ َفِسخ   م  ـالنَِّكاِح َوِإال لَ 
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ي ت هُ قاَل  ُاْلم ْذك ورُ علُ ُالدَّس وق ي ُفيُح اش   :ىُالشَّْرح 
ِعيٌَّة( َأي  ِخالفًا لُُه )ال َرج  ُزوِميِّ َوثَ  قـَو  الِف َعَدُم ـلِل َمخ  َعِتَها إِ َمرَُة اْلِ  ِة َبل   ن  تَاَب يف َرج  الُال ِعدَّ

ُج د يدُ  ُم ْنُع ْقد  ُإُ و ق يُْ َعَلى اَِلوَِّل ال الثَّاين، ب دَّ ُط القُ ل  ُف ْسٌخُب غ ْير  ُالر دَّة  َوُهَو قـَو ُل اب ِن  نَّ
َدَها َتُكوُن  َذا تَابَ إِ  أَنَّهُ َوي ٍس َويـَن َبيِن َعَلي ِه أُ َواب ِن َأِب  ال َماِجُشونِ  َد الزَّو ُج َعق  ُهَما َوَجدَّ ال ُمر َتدُّ ِمنـ 
ُهوِر َتُكوُن ِعن َدُه َعَلى ِعن َدُه َعَلى ِ  َثالِث َتط ِليَقاٍت َوَعَلى ال َمش   اهـ .طَل َقتَـني 

و ُلُكم ( يف )َما قَـ : (6/40) كُ الُ مُ ُامُ مُ اإلُ ُبُ هُ ذُْىُمُ لُ ىُعُ وُ ت ُْفيُالفُ ُكُ الُ مُ  الُيُ لُ العُ ُفتحُ َويف 
رَأٍَة َسبَّتِ  َواَب؟ ام  ِعي ا أَِفيُدوا اْلَ  ، َوِإَذا قـُل ُتم  تـَر َتدُّ فـََهل  َتط ُلُق َطاَلقًا بَائًِنا َأو  َرج   ال ِملََّة َهل  تـَر َتدُّ

ُد لِلَِّه، َوالصَّاَلُة َوالسَّاَلُم َعَلى َرُسوِل اللَّهِ ـ: ال  ب م اُن ص هُ ُف أ ج ْبتُ  ار َتدَّت  ِبَسَبِب َسبـَِّها  ،نـََعم   ،َحم 
َو ىَل  ال ِملََّة؛ ِِلَنَّ السَّبَّ َأَشدُّ ِمنَ  َفاِف، َوَقد  َنصُّوا َعَلى أَنَُّه رِدٌَّة فـَل َيُكن السَّبُّ رِدًَّة بِاِل  ِتخ  ااِلس 

ِديِث الصَِّحيِح التَّص رِ  ٌر َكَباِقي ال ُكُتِب َعَلى َأنَّ ال ِملََّة ال ُقر آُن ال َعزِيُز، َويف احلَ  يُح بَِأنَّ َسبَُّه ُكف 
للَِّه السََّماِويَِّة َكَما يف نـََوازِِل ال بـُر ُزِلِّ، َوَنصُُّه: َوِمن  َطرِيِق اب ِن َعبَّاٍس َمن  َجَحَد آيًَة ِمن  ِكَتاِب ا

ُد التـَّو رَاةِ  ِلِمنَي فـََقد  َحلَّ َضر ُب ُعُنِقِه، وََكَذا َجح  يِل، وَُكُتِب اللَِّه ال ُمنَـزََّلِة َأو  َكَفَر ِمن  ال ُمس  ، َواإل ِْنِ 
َا َتَخفَّ ِِ َا أَو  َلَعنَـَها أَو  َسبـََّها أَو  اس  َوطَُلَقت  ِمن  َزو ِجَها َطاَلقًا بَائًِنا َعَلى  فـَُهَو َكاِفٌر اهـ. 10ِِ

ُهوِر إالَّ َأن  تـَتَـَعمََّد الرِّدََّة ِلَذِلَك َفاَل َتط   ِدَها.ال َمش  ِعي ا، َوِقيَل  ُلُق، َوتـَُعاَمُل بَِنِقيِض َقص  َوِقيَل: َرج 
َحٌة َكذَ  اَلِم، َوُهَو ُفس  ِدَها ِلإل ِس  ٌخ اَل َُي َسُب َعَلي ِه طَل َقًة، َوِعن َد الشَّاِفِعيَِّة تـَر ِجُع َلُه بَِعو  ا يف َفس 

ُموِع، َوَضو ِء الشُُّموعِ ال   ُل ِمن  َمج   فـَت ِح الَعِليِّ الـَماِلِك. . انتَـَهى النـَّق 

 

                                                 
 ةُ فَ رَّ حَ مُ ـال بُ تُ ا الكُ مَّ أَ ، وَ ريفُ ح  ا التَّ هَ ل  خُ د  م يَ ـاليت لَ  ةِ لَ زَ نـ  مُ ـال بِ تُ الكُ بِ  قُ لَّ عَ تَـ يَـ  فِ لِّ ؤَ مُ ـال المَ كَ   نَّ ى أَ فَ ال َي   10

 حوِ ـنَ وَ  ةٍ مَ ظَّ عَ مُ  اءٍ مَ ـس  أَ  ن  ا مِ يهَ ا فِ مَ  لِ ج  ِلَ  رِ ذَ ى يف القَ رمَ ن ال تُ كِ لَ ، وَ ارِ النَّ بِ  قَ رَ ح  ـتُ  ن  أَ كَ   الفُ ت  ا اإلِ هَ قُّ حَ فَ 
 .كَ لِ ذَ 
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ُال م ال كُ َجاَء يف وَ  ُالع ل ي   :(6/00) القِ الطَّ  ابِ بَ  يفأ ْيضااُُف تح 
ِل الِعلِم، َولَ   زَِم )ُسَؤاٌل( َعمَّت  بِِه الَبلَوى، َوبُِنَيت  َعَلي ِه ال َمَفاِسُد، َوَضلَّ ِفيِه َمن  يـَتَـَناَولُُه ِمن  أَه 

ُالزََُّعَلي ِه َأن  اَل يـََقَع َطاَلٌق َعَلى َأَحٍد ِمن  النَّاِس، َوُهَو أَنَُّه  ُأ ح د ُالزَّْوج ْين ،ُو أ ْرد    ْ ُإذ اُاْرت دَّ ْو
ُع لُ  ُي  ْرت د    ُال  ٌقُب ائ ٌن،ُو اْلب ائ ن  ُالر دَّة ُط ال  ُأ فْ ت اه ُب أ نَّ ُالع لم  ْنُأ ْهل  اُم  ُأ ح دا قاا،ُو س أ ل  ْيه ُط ال 

ٌق،ُ ِل  ،َمن  َحَلَف بِالطَّاَلِق الثَّاَلِث يـََتَحيَُّل بِالرِّدَِّة إمَّا ِمن ُه أَو  ِمن  الزَّو َجةِ  11َوَصاَر ُكلُّ ط ال  ِِلَج 
فـََهل  َهَذا فَاِسٌد، َوِإفـ َتاُؤُهم  ِبِه بَاِطٌل؛ ِِلَنَّ الرِّدََّة ُُم تَـَلٌف ِفيَها يف  ،َعَدِم حلُُوِق الطَّاَلقِ 

ِِه فـََيُكوُن الطَّاَلُق اَلِحًقا َأو  اَل  َهِب، َوَغْي   َجَواَب.ـأَِفيُدوا ال ؟ال َمذ 

اُُف أ ج ْبتُْ ُد هلِل، َوالصَّاَلُة َوالسَّاَلُم َعَلى َسيِِّدنَا َُمَمٍَّد َرُسوِل اهلِل ن ص هُ ب م  م  ٌد،ُ: احلَ  اُف اس  ن  ع ْمُه ذ 
إ فْ ت اؤ ه ْمُب ه ُب اط لٌُ ِد ال   ؛و  ِعيٌّ، َوقـَو ٌل بَِعو  ُمَجرَِّد ال َعو ِد ِـ ِحلِّ بـِِلَنَّ الرِّدََّة ِفيَها قـَو ٌل بِأَنَـَّها َطاَلٌق َرج 

ُهوِر ِمن  أَنَـَّها َطاَلٌق بَاِئنٌ ِلإل ِ  َها الطَّاَلُق َحَتَّ َعَلى ال َمش  اَلِم فـَيـُر َتَدُف َعَليـ  َهَذي ِن ـُمرَاَعاًة لِ  س 
ِتَياطًا لِل ُفُروجِ  َسانًا، َواح  ِتح  ِ، َواس   . اهـال َقو َلني 

 
ُفيُت ْأث ْير ُ ُث الث ة ُأ ْقوال  ُم ال ك  ُأ نَُّفيُم ْذه ب  :ف  ت  ل خَّص  ُالر دَّة ُع لىُع ْقد ُالن ك اح 

ُاأل وَّلُ  ُب ائ نٌُأَنَّ  اْلق ْول  ُط الٌق ، َوُهَو 12َسَواٌء َصَدَرِت الرِّدَُّة ِمَن الزَّو ِج أَم  ِمَن الزَّو َجةِ  الر دَّة 
ُهوُر.  ال َقو ُل ال َمش 

ُالثَّاني ِعيٌّ. اْلق ْول   أَنَّ الرِّدََّة َطالٌق َرج 
ُالثَّالُ  ٌخ ِبَغْي ِ َطاَل  ثُ اْلق ْول  ٍُق.أَنَّ الرِّدََّة َفس 

                                                 
ِتَهاَر هذا اَِلم ِر يف َزَمِنِه، َوَلِكنَّ ت  ْنب ْيهٌُ 11 ا ذَ  هَ : يف َكالِم السَّائِِل ُمَباَلَغٌة َكبْيٌَة، َوَلَعلَّ الذي َدفـََعُه ِإىل َذِلَك اش 

 ِذِه اِلَفَاِعي ِل.وَن ِمثَل هَ بُ كِ رتَ لَّ وال يَ جَ اهللَ َعزَّ وَ وَن ِإىل التَّعِميِم، َفكثٌْي ِمَن النَّاِس َيافُ  ال يَنبِغي أَن  يـَُؤدِّيَ 
لَص ِمن  َزو ِجَهاالرِّدََّة الزَّوَجُة إالَّ أَن  تـَتَـَعمََّد ي  أَ  12 . لَِتخ   َفاَل َتط ُلُق َكَما مرَّ
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ُ

ُكُ الُ مُ ُبُ هُ ذُْفيُمُ ُدُ ت ُرُْالمُ ُالقُ طُ ُمُ كُْحُ 
ُح ْكمُ  ُالر دَّةُ ُالطَّالقُ ُه ا   َهِب َماِلكٍ  فيُز م ن    :يف َمذ 

طَّابُ اقَاَل  ل ْيلُ يف  يِنُّ ي  عَ الرُّ  حلَ  ُخ  ُالشَّْيخ  ُم ْخت ص ر  ُفيُش ْرح  ُاْلج ل ْيل  ، الرِّدَّةِ  بابِ يف  ،م و اه ب 
 ما َنصُُّه: قًا(َمِة َخِلي ٍل يف ُُم َتَصرِِه: )ال َطاَل الَّ عَ ال   لِ و  قَـ  دَ ن  عِ  ،مٌ رِ َُم   وَ هُ وَ  دَّ تَ ار   عٌ ر  فَـ 

ُ ُق  ْبل ُالر دَّة ُف إ نَّه ُ"م ال ٌك:ُو ق ال  ُأ ْوُأ ْعت ق  اد ه ُأ ْوُأ ْعت ق ُف الُي  ْلز م ه ،ُو م اُط لَّق  و م اُط لَّق ُف يُاْرت د 
 .طَّابِ حَ ـال مُ اَل اهـ كَ  ."ي  ْلز م هُ 

 :وه ن اُت  ْنب يهٌُ
ِفي  ُرُجوُعُه ِإىل لَي َس يف َكاَل  َبل  ال  ،اإِلس الِم لَكي  تَعوَد الزَّوِجيَّةُ ِم اإِلَماِم َماِلٍك َأنَّ َمِن ار َتدَّ َيك 

َعَلى الرَّاِجِح ِبَشر ِط أَن  ال َيُكوَن َقِد اسَتوََّف ِإيـ َقاَع الطَّالِق َثالثًا،  اجِ الزَّوَ  َِتِدي ِد َعقدِ بُدَّ ِمن  
رَهُ    .13َوِإالَّ َفال َتَِلُّ َلُه َحَتَّ تـَن ِكَح َزو ًجا َغيـ 
                                                 

َهِب َماِلٍك، َوُهَو أَنَّ الرِّدََّة َطالٌق بَائٌِن، َوَتَكرََّر ُصُدوُر الرِّدَِّة َوَِت دِ  13 ُهوِر َمذ  ِد بـَع َد فَِإن  قـُل َنا بِـَمش  ي ُد الَعق 
ِدِه ِإىل اإِلس الِم َثالَث مرَّاٍت فـََقد  بَاَنت  ِمن ُه، َوال َتَِلُّ لُه َحَتَّ تـَن ِكَح َزوًجا َغيـ رَ  ُه، وأمَّا ِإن  قـُل َنا ِإنَّ الرِّدََّة َعو 

ُد ال َعق َد بـَع َد ُرُجوِعِه ِإىل اإِلس الِم وَلو  َتَكرَّرَ  َسُخ َعق َد النَِّكاِح ِمن  َغْي ِ َطالٍق، فَِإنَُّه ُيَدِّ َذِلَك ِمرارًا َوال  تـَف 
 .َُت َسُب عليِه طَل َقٌة ُكلََّما ار َتدَّ 

ُه ذ اُع ل ىُأ نَُّالر دَّة ُف ْسٌخُالُط الٌق؟ه ْلُي ص ح َُوَلِكن    ُم ال ك  َهِبِه  ح  ْمل ُق ول  فل يُـرَاَجع  يف َذِلَك ُعَلَماُء َمذ 
ُهوِر ِمن  :ُه ُرُ كُْذُ ُارُ المُ ُعليشُ ُخُ يُْالشَُُّولُ قُ ُرُْظُ وانَُُْرِضَي اهلُل َعن ُه. َها الطَّاَلُق َحَتَّ َعَلى ال َمش  فـَيُـر َتَدُف َعَليـ 

، َوَهَذا الَكالُم ُمـَخاِلٌف ِلَما نـََقَلُه الـَحطَّاُب يف َحاِل الرِّدَّةِ  . اهـ َحي ُث َحَكَم بُِلُحوِق الطَّالقِ َطاَلٌق بَائِنٌ أَنَـَّها 
 فـَل يُـرَاَجع . "،يِف ار تَِداِدِه أَو  أَع َتَق َفال يـَل َزُمهُ  َوَما طَلَّقَ ": الَ قَ  هُ نَّ َعِن اإِلَماِم َماِلٍك أَ 

ُ ُالر دَّة ُوأ ر اد ُالع م ل ُب ق ْول  ُف م ْنُص د ر ُم ْنه ُط الٌقُفيُح ال  م ام  ُاإل  ْعُإ لىُأ ْهل  ع ْنه ،ُف لي  ْرج  ُاللُ  ُر ض ي  م ال ك 
ُ ُب الم ط ال ع ة ُفيُه ذ ه ُالر س ال ة ُأ ْوُغ ْير ه ا.ُلم ْعر ف ةُ الع ْلم  ُالم ْسأ ل ة ،ُوالُي ْكت ف  ُك ل ُم ت  ع لَّق ات  ُم ع ُب  ي ان  ُاْلح ْكم 

 

http://main.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=4542&idto=4568&lang=&bk_no=19&ID=1324
http://main.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=16867
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ُالشَّاف ع يَّةُ  ُم ْذه ب 
ُوُ  م ام ُالشَّاف ع ي  ُاإل  ُفيَُُي اهللُ تـََعاىل َعن ُه َرضِ ق ال  دِ  األ مُ ك ت اب  ِي يف  يف ِكَتاِب ال ـُحُدو  َوِصَفِة النـَّف 

 :بَاِب ال ُمر َتدِّ الَكِبْيِ 
َها أَو  َتظَاَهَر َأو   َوَلو  ار َتدَّ الزَّو ُج َفطَلََّقَها ِِتَا أَو  َكاَنت  ِهَي  َقَذفـََها يف يف َحاِل رِدَّتِِه أَو  آىَل ِمنـ  ِعدَّ

ةَ  ا ف إ ْنُر ج عُ فـََفَعَل َذِلَك ....  ال ُمر َتدَّ ه  ُك ل ه ُع ل ي ْ ُف يُاْلع دَّة ُو ق ع ُذ ل ك  ُو ه ي   ... إل ىُاإل ْسالم 
ةَ َوَهَكَذا إَذا َكاَنت  ِهَي  ِلُم. اهـ ال ُمر َتدَّ ِتَصاٍر. َوُهَو ال ُمس   بِاخ 

ُاْلم ْرت د ُفيوَهذا َنصٌّ َصرِي ٌح ِلإِلَماِم الشَّاِفِعيِّ َرِضَي اهللُ َعن ُه يف َأنَّ  ةُ  ط الق  ِإن  َرَجَع  ن اف ذٌُ الع دَّ
ةِ   .ِإىل اإِلس الِم يف ال ِعدَّ

ُق ولُ  ُي  ْبط ل  ُالصَّر ْيح  ُو قُ  و ب ه ذاُالن َّْقل  ُب ع د م  ُاْلق ْول  ُل لشَّاف ع ي  ُاْلم ْرت دُ م ْنُي  ْنس ب  ُط الق   وع 
 .م ْطل قاا

ُفيُاأل مُ وُ  م ام ُالشَّاف ع ي  ُاإل  تَا مُثَّ طَلََّقُهَما   أَي ًضا: ق ال  َنا بِأَل ٍف مُثَّ ار َتدَّ رَأَتَاُه طَلِّق  َلو  قَاَلت  َلُه ام 
ُقوفًا فَِإن   ِة َلزَِمُهَما. اهـ  َكاَن الطَّالُق َمو  الِم يف الِعدَّ  َرَجَعَتا ِإىل اإِلس 

بِِعَوٍض مُثَّ ار َتدَّت  َعِقي َب السَُّؤاِل مُثَّ َأَجابـََها الزَّو ُج  َمع َناُه إَذا َسأََلِت ال َمر أَُة الَواِحَدُة الطَّالقَ 
بِالرِّدَِّة َوال يـََقُع الطَّالُق َوال يـَل َزُم ال َماُل، َوِإن  َكاَن فـَتَـتَـَنجَُّز الُفر َقُة  اَن قـَب َل الدُُّخو لِ فـَيـُن َظُر؛ ِإن  كَ 
ُة َفال َطالَق وال َماَل َوِإن   بـَع َد الدُُّخو لِ  فَالطَّالُق َمو قُوٌف فَِإن  َأَصرَّت  ِإىل َأِن انـ َقَضِت ال ِعدَّ

ُة ِمن  َوق ِت الطَّالِق، الِم بَاَن ُوقـُو ُع الطَّالِق َوَلزَِم ال َمالُ اإِلس   َعاَدت  ِإىل  َوَلو َوَُتَتَسُب ال ِعدَّ
تَا مُثَّ َأَجابـَُهَما فَِإن  مَل َيُكن  َدَخَل ب َنا بِأَل ٍف َوار َتدَّ رَأَتَاُه طَلِّق  وَكَذا َلو   ِهَما َلَغا الطَّالُق،ِـ قَاَلت  َلُه ام 

َ  الِعدَِّة، َوِإن  َعاَدتَا ِإىل اإِلس الِم قـَب لَ َكاَن َقد  َدَخَل َِِِما َوَأَصرَّتَا ِإىل ان ِقَضاِء  ِة تـَبَـنيَّ ان ِقَضاِء ال ِعدَّ
  .ُوقـُو ُع الطَّالِق َعَلي ِهَما
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ُالطَّال ب ْينُ  وقَاَل اإِلَماُم النـََّوِويُّ يف ِكَتاِبهِ   ْ ا ه  ن ْ   :م 
يِن ِبَكَذا َوار َتدَّت  فََأَجاَب؛ إن  َكانَ  قـَب َل ُدُخوٍل َأو  بـَع َدُه َوَأَصرَّت  َحَتَّ انـ َقَضِت  َوَلو  قَاَلت  طَلِّق 

ُة بَاَنت   َلَمت  ِفيَها طَلَقت  بِال َماِل. انـ تَـَهى َكالُم النـََّوِويِّ بِـُحُروِفِه يف   ال ِعدَّ بِالرِّدَّة َوال َماَل، َوِإن  َأس 
 َ َهاِج الطَّالِِبني  ُل ِع ِمن  ِمنـ   .14ِكَتاِب اْل 

 :416-414 ص، عِ ابِ السَّ  اجمللَّدِ يف  ر ْوض ة ُالطَّال ب ْينُ يف أيًضا قَاَل النـََّوِويُّ و 
 ُفر َقةُ َفص ٌل يف االن ِتَقاِل ِمن  ِدي ٍن ِإىل ِدي ٍن: َوِإذا ار َتدَّ الزَّو َجاِن أَو  َأَحُدُُها قـَب َل الدُُّخوِل تـََنجََّزِت ال  

َتَمرَّ النَِّكاُح، وِإاّل بَاَن َوبـَع َدُه نَِقُف َعلى  الُم قـَب َل ان ِقَضائَِها اس  ال ِعدَِّة، فَِإن  ََجََعُهَما اإِلس 
ءُ  ُحُصو لُ  ِة التـََّوقُِّف ال يَـِحلُّ ال َوط  ُفيُم دَّة ُ ... ال ُفر َقِة ِمن  َوق ِت الرِّدَِّة، َويف ُمدَّ و ل وُط لَّق ها
ُأُ  الت َّو ق فُ  ُم ْنها ي َّنَّاُأ وُظ اه ر  ُت  ب   ُاْلع دَّة  ُاْنق ض اء  ُق  ْبل  ْسالم  ُاإل  ُج م ع ه م ا ُف إ ْن ُآلىُت  و ق َّْفن ا، ْو
ِة التـََّوقُِّف َوال أَر بـًَعا  ص حَّت ها تَـَها يف ُمدَّ وِإاّل َفال، وليَس لِلزَّو ِج ِإذا ار َتدَّت  َأن  يـَن ِكَح أُخ 

ذ ل ك،ُأل نَّهاُإ ْنُلمُت  ع ْدُإ لىف إ ْنُط لَّق هاُث الثااُفيُ ...ِسواَها ال ع هاُج از ُل هُ  ُأ وُخ   م دَّة ُالت َّو ق ف 
ُأ و ُالْ خ ْلعُ  ُالر دَّة ُوإ الُّف ب الطَّالق  ُف  ق ْدُبان ْتُب ن  ْفس  ِتَصارٍ  اهـ ُاإل ْسالم   بِاخ 

 
ِة الَكالُم يـَُوضِّ  فـََهذا َن الِعدَّ ِة ُح َأنَّ َطالَق ال ُمر َتدِّ ِضم  َموقـُو ٌف، فَِإن  َرَجَع ِإىل اإِلس الِم يف ال ِعدَّ
 .الطَّالقُ  َوَقعَ 

َهِب الشَّاِفِعيِّ  َضَة ِكَتاٌب َواِسٌع يف َمذ   .الشَّاِفِعيَّةِ  ِفي ِه ُمع َظُم أَق والِ  ،َوِمَن ال َمع ُلوِم َأنَّ الرَّو 

                                                 
ُاْلم ْسأ ل ةُ   14 مُثَّ طَلََّقَها بـَع َد  ،يُطَلَِّقَهاَزو ِجَها أَن  يُطَلَِّقَها مُثَّ ار َتدَّت  قـَب َل أَن   : ِإَذا طََلَبِت الزَّو َجُة ِمن  م ل خَّص 

ِة َوَقَع الطَّالُق، أَمَّا ِإَذا  فَالطَّالقُ  ،َأن  َوقـََعت  يف الرِّدَّةِ  َن ال ِعدَّ َمو ُقوٌف، َمع َناُه ِإَذا َرَجَعت  ِإىل اإِلس الِم ِضم 
ِة تـََنجََّزِت ال ُفر َقُة بِالرِّدَّ  َرَجَعت  ِإىل اإِلس المِ  ِد زَ بـَع َد ال ِعدَّ واٍج َجِدي ٍد ِة َوال يـََقُع الطَّالُق، وال تـَر ِجُع َلُه ِإال بَِعق 

 ِبَوِل  َوَشاِهَدي ِن. 
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َمُة َوقَاَل الشَّي ُخ  ٌد اَْلِطيُب الَعالَّ ُإ لىُم ْعر ف ة ُأ ْلف اظُ ُيفُالشِّر بِي يِنُّ ُمـَحمَّ  ْ ُْ ُم ْغنيُاْلم ْحتا ا ه  ن ْ  اْلم 
رِِك": 244 يف ال ـُجز ِء الثَّاِلِث ص  قـُبَـي َل "باِب ِنَكاِح ال ُمش 

َها َأو  آىَل، فَِإن  ََجََعُهَما  : إَذا طَلََّقَها يف َزَمنِ ت ت مَّةٌُ المُ التـََّوقُِّف أَو  ظَاَهَر ِمنـ   قـَب لَ  اإِلس 
تَـَها َوِإال َفال. اهـ 15ان ِقَضائَِها  تـَبَـيـَّنَّا ِصحَّ

تَـَها َمع َناُه َأنَّ  ة ُي  ق ع ُإ ذاُع ادُ  قوله تـَبَـيـَّنَّا ِصحَّ ُاْلم ْرت د ُفيُالع دَّ ُق  ْبل ُاْنق ض اء ُ ط الق  إ لىُاإل ْسالم 
رُهُ  السَّاِبقِ  َوُهَو ُمواِفٌق ِلَكالِم النـََّوِويِّ  الع دَّة ،  .ذِك 

 :يف ِكَتاِب ال ـُخل عِ  -لشَّي ِخ زَكرِيّا اَِلن َصارِيِّ لِ  - أ ْسن ىُالم ط ال بُ ُويف
ُهَما أَو  ِمن  َأَحِدُِهَا ُل ُع يف الرِّدَِّة( ِمنـ  َلَم ال ُمر َتدُّ  16)َواْل  ِة  )بـَع َد الدُُّخوِل َمو قُوٌف( فَِإن  َأس  يف ال ِعدَّ

ُل ِع َوِإالّ َفال الن ِقطَاِع النَِّكاحِ تـَبَـيـَّنَّا   بِالرِّدَِّة. اهـ ِصحََّة اْل 

 َيِصحُّ َطالقُُه،ال ِمـمَّن   َيِصحُّ ال َوَمع ُلوٌم َأنَّ ال ـُخل َع َطالٌق ِعن َد َكثٍْي ِمَن الُعَلماِء، َوَأنَّ ال ـُخل َع 
َمُة فـََقد  قَاَل  ،َموقُوفًا ُخل ُعهُ  كانَ َلَما   ُمط َلًقا َطالقُهُ  يـََقعُ فـََلو َكان ال ُمر َتدُّ ال  اب ُن َحَجٍر الَعالَّ

ُْ ال ـَهي َتِميُّ يف  ا ه  ن ْ ُاْلم  ُفيُش ْرح   ْ  :ِكَتاِب ال ـُخل عِ  يف ت ح ْف ة ُاْلم ْحت ا
 بَابِِه. اهـَطالقُُه ِمَّن  يَأ ِت يف  َطالٌق َفال َيِصحُّ ِمَّن  ال َيِصحُّ  -َأي  ال ـُخل َع -ِلَنَُّه 

ُث مَُّ ُإ ذ اُاْرت دَّ  ْ ُأ نَُّالزَّْو ُفيُالع دَّة ُف  ق ْدُو ق ع ُاْلخ ْلع ،ُ و ه ذاُي  ْثب ت  ال ع ُث مَُّر ج ع ُإ لىُاإل ْسالم  خ 
ثْ ل هُ  و الطَّالقُ  ُُ.م 

 
 

                                                 
 أي  قـَب َل ان ِقَضاِء الِعدَِّة.  15
 .َمًعاأَو  َحاَل رِدَّتـِِهَما  َأي  َحاَل رِدَِّة َأَحِدُِهَا  16
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ُالب  ْهج ة ُالو ْرد يَّةُ  َويف   :يف باِب ال ـُخل عِ  أَي ًضالشَّي ِخ زَكرِيّا اِلَن َصارِيِّ لِ  - الغ ر ر ُالب ه يَّة ُفيُش ْرح 
ِعيًَّة )ال لَِباِئٍن( ِبَطالٍق َأو   )َوَصحَّ( ُل ُع لِلزَّو َجِة، َوَلو  َرج  ِِه َفال َيِصحُّ؛ َِلنَّ ال َمب ُذوَل إِلزَاَلِة  اْل  َغْي 

ُف يه ا(َباِئِن ال ُبض ِع، َوال ِمل َك َلُه َعَلى ال   ِمل ِك الزَّو ِج َعن   ُي ص ح  ُاْلم ْرت دَّة ُ )ف الر دَّْه خ ْلع 
ُ)ف ي ُب ه اُ)إ ْنُت  ع ْد(ُإل ىُاإل ْسالم  ِ أَنَـَّها َزو َجٌة يف اَِلوَِّل ُدونَ  اْلع دَّْه( اْلم ْدخ ول   َوِإال َفال لَِتبَـنيُّ

 الثَّاين وََكَذا إن  ار َتدَّ الزَّو ُج َأو  ُُهَا َمًعا. اهـ

ُ َأنَّ  َوَهذا ِة َمو ُقوفٌ  يـُبَـنيِّ ِة َوَقَع ال ـُخل ُع،  فَِإن  َعاَد ِإىل اإِلس الِم يف ُخل َع ال ُمر َتدِّ يف الِعدَّ الِعدَّ
ِصي ِل ال َمذ ُكوِر. َوبِـَما َأنَّ   ال ـُخل َع َمو ُقوٌف يف وَكَذِلَك ِإِن ار َتدَِّت الزَّو َجُة َوَخاَلَعَها فـَُهَو َعلى التـَّف 

َفى فالطَّالُق ِمثـ ُلهُ  ال ـَحاَلِة ال َمذ كورَةِ  َعلى طَاِلِب ال ِعل ِم، َمَع التَّذ ِكْي ِ بََأنَّ ال ـُخل َع ُهَو  َكَما ال يَـخ 
لِ  مَ  َطالٌق ِعن َد َكثٍْي ِمن  أَه   .ال ِعل ِم َكَما تـََقدَّ

ُاْلب  ْهج ة ُالو ْرد يَّةُ َويف  يَّة ُفيُش ْرح   :الرَّدَّةِ  ي ًضا يف بَابِ أَ  الغ ر ر ُاْلب ه 
ال َوق َف )قـُل ُت( َوُهَو )الَِّذي َما َجاَز َأن  يـَُعلََّقا(   )َوبَاِطُل َتَصرٍُّف( ِمن ُه )ال يُوَقُف( َأي  ال ََي َتِملُ 

َتَمَل ال َوق َف َوُهَو َما َيُوزُ  ِبٍْي َوَوِصيٍَّة  َكبَـي ٍع َوِهَبٍة َوِنَكاٍح فَِإِن اح  َوَوق ٍف  َوُخل عٍ تـَع ِليُقُه َكِعت ٍق َوَتد 
َلَم نـََفَذ َوِإال َفال. اهـ  إن  أس 

ُاْلم ْرت د ُفيُالع دَّة ُموقوٌ ُعلى ُالسَّاب ق ة ُفيُأ نَُّط الق   ُ.إ ْسالم ه ُف ْيها و ه ذاُي  ؤ ي د ُالن  ق ول 

َهَب الشَّافِ  ِة الشَّاِفِعيَِّة  ِعيِّ ُهَو َما ذُِكَر، َأِضف  ِإىلَوهَذا يَُدلُّ َعلى َأنَّ َمذ  َذِلَك أَق واَل أَئِمَّ
َهاِج َحيثُ  َضِة َوُشُروِح ال ِمنـ  أََلِة ِإاّل  ال َمَشاِهْي ِ يف ُكُتِبِهم ال َمب ُسوَطِة ِمث ِل الرَّو  مل يَذ ُكروا يف ال َمس 

ُجوجٌ  قـَو الً  َهِب الشَّاِفِعيِّ ِِبِالِف َذِلَك فـَُهَو َمـح   َواِحًدا. حَتَّ َلو قَاَل بـَع ُض َمن  يـَن َتِسُب ِإىل َمذ 
 .بَِقو ِل ِإَماِمِه َفال يـُل تَـَفُت ِإلَي هِ 

مُ  ُع د  ُالشَّاف ع ي  ُعلىُخ ط إ ُم ْنُأ فْ ت ىُب أ نَُّم ْذه ب  ُالم ْرتُ  و ه ذاُي د ل  ُط الق  ُ.دُ و قوع 
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ُالشَّاف ع يَّ ُع ْنُم ْذه ب  ُالن  ق ول  ُةُ م ل خَّص 

ُسُه يف ِكَتاِب اِلُمِّ، َوالنـََّوِويُّ  ِهِ  الطَّالِـِبنيَ  رَّو َضةِ يف  َنصَّ الشَّاِفِعيُّ نـَف  اَْلِطيُب و ، من ُكُتِبهِ  َوَغْي 
َهاجِ  ََن ال َمطاِلِب ويف َشر ِح َمن ظُوَمِة اب ِن  والشَّي ُخ زََكرِيَّا ،الشِّر بِي يِنُّ يف َشر ِح ال ِمنـ  اِلَن َصارِيُّ يف َأس 

الِم يف  الَور ِديَّ، َوَغيـ رُُهم  ِمَن الشَّاِفِعيَِّة َعَلى َأنَّ  َطالَق ال ُمر َتدِّ َموُقوٌف َعلى ُرُجوِعِه ِإىل اإِلس 
أََلِة ِخالفًا يف َهبِ  ال ِعدَِّة، ومل َيذ ُكروا يف ال َمس   .ال َمذ 
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ُالح ن اب ل ةُ  ُم ْذه ب 
ُأ ولُ يف  ُم ط ال ب  ُغ اي ة ُاْلم ْنت  ه ىك ت اب    ا َنصُُّه:ِق مَ يف ِكَتاِب الطَّاَل  يُالن  ه ىُفيُش ْرح 

ةٌُ ُم ْوق و ٌُ ط القُ : ف ائ د  ُالد خ ول  ُب  ْعد  َلَم يف  ،اْلم ْرت د  ِة تـَبَـيـَّنَّا ُوُقوَعُه، َوِإن  لَ  فَِإن  َأس  ِلم  م  ـال ِعدَّ ُيس 
ُة أَو ار َتدَّ قـَب َل الدُُّخوِل َفَطالقُُه بَاِطٌل الن ِفَساخِ  َحَتَّ انـ َقَضتِ  ِتالِف  ال ِعدَّ َلُه بِاخ  النَِّكاِح قـَبـ 

يِن، َوتـَز ِويـُجـُه أَي ًضا ذََكرًا َكانَ   أَو  أُنـ َثى بَاِطٌل. اهـ الدِّ
َهِب اإِلَماِم َأْح َدَ  وَهذا يـُث ِبتُ  َهُب اإِلَماِم الشَّاِفِعيِّ  أَنَّ َطالَق ال ُمر َتدِّ يف َمذ  َمو ُقوٌف َكَما ُهَو َمذ 

ُهَما َرِضَي اهللُ   .َعنـ 

ُالف ر وعُ ويف  ُم ْفل حُ ُك ت اب  َهِب َأْح ََد يف ال ـُجز ِء اْلَاِمسِ الْبن   :، يف َمذ 
ُم ْوق وٌ ، ُم ْرت دٍّ  ُجُه بَاِطٌل. اهــتـََعجََّلِت ال ُفر َقُة فـََباِطٌل، َوتـَز ِوي َوِإن   و ط الق 

ٌل آَخرُ  َهِب اإِلَماِم الشَّاِفِعيِّ  وَهذا نـَق  َهَب اإِلَماِم َأْح ََد يف َطالِق ال ُمر َتدِّ ِمث ُل َمذ  يـُث ِبُت َأنَّ َمذ 
ُهَما َرِضَي اهللُ   .َعنـ 

َُويف  قْ ن اع  ُاإل  ُع ْنُم ْتن  ُالق ن اع  ُك شَّا   ِه ال ـَحن َبِليِّ يف ِكَتابِ ك ت اب   :الطَّالقِ  يف الِفق 
(ُم ْوق و ٌُ ُالد خ ول  ُب  ْعد  ُم ْرت دٍّ ة ُت  ب  ي َّنَّاُو ق وع هُ  )و ط الق  ال ُفر َقَة(  َوِإن  َعجَّلَ  ف إ ْنُ)أ ْسل م ُف يُاْلع دَّ

ِلم  ـبَِأن  لَ  ُة أَو  ار َتدَّ م  ُيس  قُُه )بَاِطٌل( الن ِفَساِخ النَِّكاِح قـَب َل الدُُّخوِل )فَــ( َطاَل  َحَتَّ انـ َقَضِت ال ِعدَّ
َلهُ  يِن )َوتـَز ِوي قـَبـ  ِتالِف الدِّ  اهـ. أُنـ َثى )بَاِطٌل( َوتـََقدََّم يف النَِّكاحِ  ُجُه( َأي ال ُمر َتدِّ ذََكرًا َكاَن أَو  ـبِاخ 

ُي  ْثب تُ  ُط ال ُُوه ذا ُفيأ نَّ ُاْلم ْرت د  ُأ ْحم دُ  ق  م ام  ُاإل  ُم ْذه ب  ُفي ُم وق وٌ  17ُُُالع دَّة  ُه و  ك م ا
ُاللُ  ي  ُر ض  ُالشَّاف ع ي  م ام  ُاإل  ا الْ ح ْكم ُفيُم ْذه ب  ه م  ُ.ع ن ْ

                                                 
، أَنَّ َطاَلَق ال ُمر َتدِّ بـَع َد الدُُّخوِل َموُقوفٌ يف  دَ ْح َ أَ  امِ مَ اإلِ  بِ هَ ذ  يف مَ  فٍ اَل خِ  رُ ك  ذِ  لنُُّصوصِ ا هِ ذِ يف هَ  سَ ي  لَ  17

َرى رَ ادِ صَ لى مَ عَ  تُ ف  قَـ  وَ ولكينِّ   ةِ الَ سَ الرِّ  هِ ذِ هَ ـى لِ رَ خ  أُ  ةٍ عَ بـ  يف طَ  هُ قُ حِ ـل  ي أُ لِّ عَ ، لَ بِ هَ ذ  مَ ـا يف الانيً  ثَ واًل قَ  رُ كُ ذ  تَ  أُخ 
 .ِإن  َشاَء اهللُ تـََعاىل بعد التََّحقُّقِ 
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 ص ةُ الخ ال ُ
ُالم ْرت د ُن اف ٌذُع ل ىُم ْذه بُ  م امُ  ط الق  .ُاإل  ال   ن يف ة ُب الُخ  ُأ بيُح 

ُع لىُم ْذه بُ  ُالم ْرت د  م امُ  ط الق  ُوُ ُاإل  م امُ الشَّاف ع ي  ُ اإل  ُم ْوق وٌ ،  ُمر َتدُّ ِإىَل ـفَِإن  َعاَد الأ ْحم د 
ُد وملَ  ِة انـ َفَسَخ الَعق  ِة َوَقَع الطَّالُق، َوِإن  بَِقَي َعلى الرِّدَِّة ِإىل ان ِتَهاِء الِعدَّ َن الِعدَّ يـََقِع  اإِلس الِم ِضم 

 لطَّالُق.ا
ُم ْذه بُ  ُفي ح  ُالرَّاج  ُع لى م امُ  الر دَّة  ُُاإل  ُب ائ ٌن، ُط الٌق َد م ال ك  فَِإن  َعاَد ِإىل اإِلس الِم َوَجدَّ

َتَِلُّ َلُه َمرََّة الثَّالِثََة َتُكوُن َقد  طَلَقت  ِمن ُه بِالثَّالِث، َفال ـالنَِّكاَح َوَتَكرََّر َذِلَك ِمن ُه فَِإنَُّه بـَع َد رِدَّتِِه ال
َُحَتَّ تـَن ِكَح َزو ًجا َغيـ رَُه.

 
ُمر َتدِّ ال يـََقُع، َقد  يـَتَـَورَُّط ِبَسَبِبِه أُنَاٌس َكِثْيوَن فـَيَـَقُعوَن يف ُمَعاَشرَِة ـَوَمن  أَفـ ََت بَِأنَّ َطالَق ال

يِت ـُمطَلََّقاِِتِم َوُهم ال يـَع َلُموَن، َويف َهِذِه احلَاِل ال َيُكوُن ال َذر  ـَوال الُمف  تَـف يت َمع ُذورًا، فـَل ُيح  ُمس 
يِت ِبِه بـَع ُض النَّاِس ِمن  َأنَّ الذي يُطَلُِّق يف َحاِل الَغَضِب  ِمن  َذِلَك، فَِإنَّ َذِلَك ُمَشاِبٌه ِلَما يـُف 

، فـََيَتَسبَّب َذِلَك يف ُمَعاَشرَ  ِة الرَُّجِل ُمطَلََّقَتُه فَِإنَّ َطالَقُه يف َزع ِمِهم ال يـََقُع، َوَهذا ِخالُف احَلقِّ
ا َيكوُن َقد  طَلََّقَها بِالثَّالِث، فـََيِعي ش يف الزِّنَا َوُهَو ال يـَع َلُم َوالِعَياُذ بِاهلِل تـََعاىل.  َوُرِبَّ

ُ

ٌر ِمن  َهذا الَقِبي ِل، َولَي سَ  َأَل َعاِلًما ثَِقًة َورًِعا ِإَذا َعَرَض َلُه أَم  َلُه َأن   فـََعلى اإِلن َساِن َأن  َيس 
َثِر َمن  يـُف يِت يف َهِذِه اَِلز َمانِ  ِليَِّة َكَما ُهَو َشأ ُن َأك  َتفيِتَ َمن  لَي َس َمو ُصوفًا بِاَِله  ْنَُُيس  ْيٌلُل م  ف  و 

ُأ ْهالُا ُل ْيس  ،ُُي  ْفت يُو ه و  ل ك  ْنُي ْست  ْفت يُم ْنُالُي ج وز ُل ذ  ُاْست ْفت اؤ ه .و و ْيٌلُل م 
ُ

ُ ُأكون  ُالر دَّةُ وب ه ذا ُح ال  ُالطَّالق  ُح ْكم  ُب  ي ان  ْن ُم  ُف  ر ْغت  ِتُم َهِذِه الرَِّساَلَة َكَما قْد ، وَأخ 
َكاِم الرِّدَِّة وأَق ساِمهَ  ُت بَِبياِن َأح  ِمني الُكر ِديِّ َرِْحَُه اهلُل يف ِكَتابِِه َمِة َُمَمَّد أَ ا ِمن  َكالِم الَعالَّ َوَعد 

 .«ت نوير ُالق ل وبُ »
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امُ ُب  ي انُ  ُُالر دَّةُ ُأ ْحك 
ُالع الَُّقُ  18ُُ:«ت نوير ُالق ل وبُ »اب ه ُتُ كُ ينُالك رد ي ُفيُُمُ دُأُ م ة ُالشَّيخ ُم حمَُّال 

ُالر دَّةُ  ُف ْصٌلُف يُح ْكم 
ِسُدُه َويـُب ِطُلُه  الَمُه َوَيُصونَُه َعمَّا يـُف  َفَظ ِإس  ِلٍم َأن  يَـح  َويـَق طَُعُه َوُهَو الرِّدَُّة، َوَقد   يَُِب َعَلى ُكلِّ ُمس 

رُِجُهم َعِن  رُُج ِمن  بـَع ِضِهم  أَل َفاٌظ تُـخ  َكثـَُر يف َهذا الزََّماِن التََّساُهُل يف الَكالِم، حَتَّ ِإنَُّه يَـخ 
رًا. َوالرِّدَُّة َوالِعَياُذ بِ  نِِه ُكف  َن َذِلَك َذنـ ًبا َفض اًل َعن  َكو  ِبُط ال َعَمَل ِإِن اإِلس الِم، وال يـََرو  اهلِل تـََعاىل تُـح 

َل اتََّصَلت  بِال َمو ِت، وََكَأنَّ ال ُمر َتدَّ مل يـَع َمل  َشي ًئا ِمَن ال ـَخْي ِ، َوأَمَّا ِإن  َرَجَع ِإىل اإِلس الِم قـَب  
 ِب َوال يـَل َزُمُه َقَضاُؤُه.ال َمو ِت فـََقد  َحِبَط ثَواُب َعَمِلِه، َوبَِقَي َلُه َعَمُلُه ُمـَجرًَّدا َعِن الثَّوا

َها -َوِهَي  ٍر، َأو  َقوٍل ُمَكفٍِّر َسواٌء قَاَلُه  -َوالِعَياُذ بِاهلِل ِمنـ  ٍر َأو  ِفع ِل ُكف  َقط ُع اإِلس الِم بِِنيَِّة ُكف 
زاًء أَِو اع ِتَقاًدا َأو  ِعَناًدا. ِته   اس 

م ُالر دَّة ُإ لىُث الث ة ُأ ْقس امُ  ق س  ر ةا:ُك لُ ُُ،و ت  ن ْ ث ي ْ ُك  ُش ع باا ُي  ت ش عَّب  ُق ْسم 
:ُاالْعت ق اد اتُ  َكالشَّكِّ يف ُوُجوِد اهلِل تـََعاىل، وََكَأن  َشكَّ يف َسيِِّدنَا ُمـَحمٍَّد َصلَّى اهللُ  األ وَّل 

، أَِو اليَـو ِم اآلِخِر أَِو ال م  ال، أَو  يف الُقر آِن َهل  ُهَو ِمن  ِعن ِد اهلِل أَ  م  َعَلي ِه وَسلََّم َهل  ُهَو َرُسوٌل أَ 
راِء مِ  َمٌع َعَلي ِه َكاإِلس  ِو َذِلَك ِمـمَّا ُهَو ُمـج  َن ال ـَجنَِّة أَِو النَّاِر أَِو الثَّواِب َأِو ال ِعَقاِب، أَو  نَـح 

ِجِد اِلَق َصى بِالنَّيبِّ َصلَّى اهللُ َعَلي ِه َوَسلََّم، أَو   ِجِد ال ـَحراِم ِإىل ال َمس  نـََفى ِصَفًة ِمن  ِصَفاِت  ال َمس 
َاًعا َكال ِعل ِم،  ُاهلِل الواِجَبِة َلُه ِإَج  يَّة ،ُُللُ أ ْوُن س ب  ْسم  الْ ج  ُك  اُإ ْجم اعاا ه  ُت  ْنز يْ ه ه ُع ن ْ ب  ف ةاُي ج  ص 

ْسمٌُ ُأ نَّه ُت  ع الىُج  ُاْعت  ق د  ي ِن بِالضَُّرو رَِة َكالزِّنَا  ،19ب أ ن  َاِع َمع ُلوًما ِمَن الدِّ أَو  َحلََّل ُمـَحرًَّما بِاإِلَج 
                                                 

ِتَصاِر والتََّصرُِّف.  18  َمَع َشيٍء ِمَن االخ 
َ اِت السِّنِ ئَ ُذ مِ ن  اِلُمَُّة مُ  ابتُِلَيتِ   19 ِء، و الضَّو  اِن أَ سَ اإِلن  وَن اهلَل بِ بـِّهُ نـَُّهم ُيشَ كِ لَ الَم وَ س  َن اإلِ و  يَدَّعُ  ـَجَماَعاتٍ  بِ ني 

َس ي  لَ ُة، وَ ئِمَّ ى َذلَك اِلَ لَ ا َنصَّ عَ مَ ٌم كَ لِ س  ِإن  َزَعَم أَنَُّه مُ ٌر وَ افِ ٍء ِمن  َخل ِقِه فـَُهَو كَ ي  شَ اهلَل بِ بََّه نَّ َمن  شَ ل يُـع َلم  أَ وَ 
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، َأو  َحرََّم َحالاًل َكَذِلَك َكال بَـي ِع والنَِّكاِح، أَو  نـََفى قِّ احلَ إال بِ  اهللُ  مَ رَّ اليت حَ  سِ ف  النـَّ  قتلِ و َواللَِّواِط 
َمٍع َعَلي ِه   ِم واحَلجِّ َأو  ُوُجوَب ُمـج  َها َوالُوُضو ِء َوالزََّكاِة والصَّو  َدٍة ِمنـ  ِس َأو  َسج  َكالصََّلَواِت ال ـَخم 

ُروِعيَّة  ِس، َأو نـََفى َمش  َدٍة يف الصََّلواِت ال ـَخم  َعٍة َأو  َسج  َاًعا َكزِيَاَدِة رَك  أَو َجَب َما مل  يَـِجب  ِإَج 
َمٍع َعَلي ِه َكالسَُّنِن التَّ  ِر 20ابَِعِة لِلَفراِئضِ ُمـج  َبِل، أَو  تـََردََّد يف ال ُكف  تَـق  ِر يف ال ُمس  ، أَو  َعَزَم َعلى ال ُكف 

                                                                                                                            

ُالع باد ة ُإالُب ُ ُه اهللُ: "ِْحَ اِلُّ رَ زَ اُم الغَ اَل اإِلمَ د  قَ قَ رًا، فَـ ِق ُعذ  الِ خَ ـالُل بِ ه  جَ ـال ح  ُمُ عُْالُت ص  اه .ُ" ودُ بُ عُْمُ  ة ُالف ُرُ عُْد 
ُش بَّه ُالل ُبُ  ُأُ لُْخُ  ف م ْن ُأُ ت ُ وُاعُْق ه  ُيُ ق د  ُم كُ ْيُوُ حُْ نَّه  ُأُ ه  ُأُ وُاعُْاٌن ُالت  ق د  ُمن  ه ة  هُ  نَّه ُفيُج  ُب ذُ ج  ُف ُ ات  ُْيُلُ ات ه  س 

،لُ سُْمُ  بُ  ِه ي  بِ ش  تَ اَل بِ لَّ َمن  قَ إِلس الِم ِإنَّ كُ َتِسَبِة لِ ن  مُ ـاِن الِفَرِق اليَ وا يف بَـ لَّفُ ئِمَُّة الذيَن أَ اَل اِلَ د  قَ قَ ٌر، وَ افِ َو كَ ل  هُ بَ  م 
اِت َد َخل ِق السََّموَ ع  ى الَعر ِش بَـ لَ َتلَقى عَ نَُّه اس  هلِل أَ ا ا ِإىَل و بُ سَ ُد نَ و  اليَـهُ ِد، فَ و  ِن اليَـهُ َلُه عَ و  َخَذ قَـ د  أَ قَ اهلِل بِـَخلِقِه فَـ 

َو ا هُ مَ اٍن كَ كَ ىل مَ اٍن إِ كَ ن  مَ اَل مِ االنِتقَ اَء وَ ىل اهلِل اَِلع ضَ ُد إِ و  هُ َك َنَسَب اليَـ لِ ذَ كَ اىل، َو عَ اهلِل تَـ اُذ بِ الِعيَ اَِلر ِض وَ وَ 
َ ذَ اِء، كَ ضَ ع  اِلَ اِن وَ كَ مَ ـالِجَهِة وَ ـال نِ اىل ُمنزٌَّه عَ عَ نَّ اهلَل تَـ قُّ أَ حَ ـالرََّفِة، وَ حَ مُ ـاِة الرَ وٌر يف التـَّو  كُ ذ  مَ  اُم مَ َك اإلِ لِ َما بنيَّ

َمُة  ُعُ يُ ب ُ »ا مَّاهَ ـسَ تِِه اليت دَ ي  قِ يُّ يف عَ اوِ ٍر الطَّحَ فَ ع  و جَ بُ أَ الَعالَّ ُأُ دُ ْيُقُ ان  ُوُ هُْة  ُالس نَّة   الَ نَُّه قَ إِ ، فَ «ةُ اعُ مُ جُ  الل 
ُعُ ت  عُ وُ ا: "هَ يـ  فِ  ُالح دُ الى ُوُ وُْن  ُوُ الغ ايُ د  ُوُ األ رْكُ ات  ُوُ األ ْعضُ ان  ُوُ اء  ، ُت ْحوُ األ د و ات  ُيُْال هُ ه  ُالس ت ُُالج  ات 

ُالم ْبت د ع اتُ ك س ائُ  زِّ ِب العِ ِن أَ ِح اب  ر  ر  ِمن  شَ ذَ ل ُيح  َة". وَ يَّ َة الطََّحاوِ دَ ي  قِ ًضا "العَ ي  ُة ُتَسمَّى أَ دَ ي  الَعقِ  ه  ذِ هَ "، وَ ر 
بـَِّهِة شَ مُ ـَن الَو مِ هُ اَعِة، فَـ مَ جَ ـالنَِّة وَ ِل السُّ ه  َدَة أَ ي  قِ اِقُض عَ ا يـُنَ مَ ـَحُه بِ ر  نَُّه َشَحَن شَ إِ ِة الطََّحاِويَِّة فَ دَ ي  قِ ى العَ لَ عَ 
ِل السُّ ن  أَ َس مِ ي  لَ وَ  ا ُيَسمُّونَُه وَن مَ بُ تُ اِن، َيك  مَ ا الزَّ ذَ ِم يف هَ اِء الِعل  يَ عِ د  ِض أَ ع  ُن بَـ أ  شَ  وَ ا هُ ذَ كَ هَ ِة، وَ اعَ مَ جَ ـالنَِّة وَ ه 
ِل السُّنَّ ُة أَ دَ ي  قِ عَ  يَ ِة اليت هِ دَ ي  قِ ِه العَ ذِ ى هَ لَ دِّ عَ ال لِلرَّ وا إِ ا َكَتبُ ِة مَ قَ يـ  قِ حَ ـيف اليَِّة، وَ ِة الطََّحاوِ دَ ي  قِ لعَ ًحا لِ ر  شَ  ِة ه 
َتَمَلت  عَ مَ ـَجَماَعِة بِ ـالوَ   .اءِ ع ضَ اِلَ ِجَهِة وَ ـالاِن وَ كَ مَ ـِن الِه اهلِل عَ ي  زِ ن  تَـ  ن  ِه مِ ي  لَ ا اش 

نَّهُ كِ لَ ِه، وَ ي  لَ َم عَ ـث  نَُّه ال إِ اِئِض أَ رَ اِء الفَ دَ أَ ى بِ فَ تَـ اك  َة وَ نَ و  نُـ س  مَ ـاِت الوَ لَ َك الصَّ رَ تَـ  نَّ َمن  ىل أَ ُه إِ ي  بِ ن  ي التـَّ غِ بَ ا يـَن  نَ هُ   20
ابَِعَة َكَر السَُّنَن التَّ ن  ن  أَ أَ َة، كَ ونَ نُ س  مَ ـاِت الوَ لَ ن َكَر( الصَّ مَّا َمن  َجَحَد )أَ أَ ًما، وَ ي  ظِ رًا عَ يـ  ِسِه خَ ف  ى نَـ لَ وََّت عَ فَـ 
تـََّفًقا رًا مُ م  ذََّب أَ ُفُر ِلَنَُّه كَ نَُّه َيك  إِ فَ  -ِح ِض الصُّب  ر  َل فَـ ب  ِر قَـ ج  يَت الفَ عَ ك  َكَر   -اِتِب وَ الرَّ مَّاُة بِ سَ مُ ـَي الهِ اِئِض، وَ رَ فَ ل  لِ 
َ مِ لِ س  مُ ـِع الي  مِ ـَد جَ ن  ِه عِ ي  لَ عَ  ي  وًما مِ لُ ع  اُء مَ هَ مِّي ِه الُفقَ سَ َو الذي يُ هُ  )وَ ني  ِتِه فَ رِ ع  ُك يف مَ َّتَِ ش  ي  يَ ِة، أَ ورَ الضَّرُ بِ  نِ َن الدِّ

َ مِ لِ س  مُ ـَد الن  َر عِ اتَـ وَ د  تَـ قَ اِهُل(، فَـ جَ ـالالِـُم وَ العَ  ِه ي  لَ  عَ يِبُّ اَن النَّ ا، كَ هَ ـًة لَ ابِعَ اِتَب تَ وَ ِس رَ م  خَ ـاِت الوَ لَ لصَّ نَّ لِ  أَ ني 
َ مِ لِ س  مُ ـثُّ الحُ ـيَ ا وَ هَ يـ  لَ اِظُب عَ وَ الُم يُـ السَّ الُة وَ الصَّ  ِب اتِ وَ لُّ الرَّ َس كُ ي  نَُّه لَ الَحظَِة أَ َع مُ ا. مَ هَ َليـ  ِة عَ اظَبَ وَ مُ ـى اللَ  عَ ني 
 .بنَي الـُمسِلمنيَ  ِمن  َحي ُث االشِتَهارُ  َدةٍ احِ ٍة وَ جَ رَ يف دَ 
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َوَس ِفي ِه َكَأن  َجرَ  َاِن َواِجَبٌة، َوالتـََّردُُّد يـَُناِفي ها ال ِإن  تـََوس  ِتَداَمَة اإِلُي  ُفُر ُحااًل، َِلنَّ اس  ُر فـََيك  ى ال ُكف 
رِِه ِبُدون   َبَة َسيِِّدنَا َأِب يف ِفك  ُر ُمَناِقَضٍة لِل َجز ِم، َأو  أَن َكَر ُصح  َوَسَة َغيـ  ُفُر، َِلنَّ الَوس  ِإرَاَدٍة َفال َيك 

َمِع َعلى رَِسالَِتِهم ِعَناًدا بـَع َد تـَع ِلي ِمِه، أَ  ٍر َرِضَي اهلُل َعن ُه َأو  رَِساَلَة َواحٍد ِمَن الرُُّسِل ال ُمج  و  َبك 
ِيِه ُمع َتِقًدا أَنَُّه ِمن ُه َجَحَد َحر فً  َمًعا َعَلى نـَف  َمًعا َعَلي ِه ِمَن ال ُقر آِن، َأو  زَاَد َحر فًا ِفي ِه ُمـج  ا ُمـج 

 َسلََّم، أَوِ ِعَناًدا، أَو  َكذََّب َرُسواًل، أَو  اع تَـَقَد َجواَز ُوُقوِع النُّبـُوَِّة َِلَحٍد بـَع َد نَِبيِّنا َصلَّى اهللُ َعَلي ِه وَ 
 م  َيدَِّع النُّبـُوََّة.ـادََّعى أَنَُّه يُوَحى ِإلَي ِه َوِإن  لَ 

ُاأل فْ ع الُ  ن ساٍن ِإن  َكاَن ِبَقص ِد  الثَّان ي: ٍس أَو  ِلَقَمٍر ُمط َلًقا، أَو  إِلِ َكُسُجوٍد ِلَصَنٍم أَو  ِلَشم 
 ال ِعَباَدِة.

ُاأل ْقوالُ  : ا ال تـَن حَ  الثَّال ث  رٌَة ِجد  ِلٍم: )يَا يـَُهوِديُّ( َوِهَي َكِثيـ  ُص ِلُمس  ِصُر، َكَأن  يـَُقوَل الشَّخ 
ٌر،  ي ِن ُكف  ي ِن(، ُمرِي ًدا َأنَّ الِذي  َعَلي ِه ال ُمَخاَطُب ِمَن الدِّ )يَا َنص رَاينُّ( أَو  )يَا َعِدْي َ الدِّ أَو 

َائِِه تـََعاىل َأو  َوع ِدِه بِال ـجَ  ٍم ِمن  َأَس  رِيَِة بِاس  نَِّة َأِو الثَـَّواِب َأو  َوِعي ِدِه بِالنَّاِر َوالِعَقاِب، وََكالسُّخ 
زِئًا أَو  ـوََكَأن  يـَُقوَل: )َلو  أََمَرين اهللُ ِبَكذا ل تَـه  م  أَفـ َعل ُه(، َأو  )َلو  أَع طَاين اهللُ اْلَنََّة َما َدَخل ُتها(، ُمس 

ِر أَِو ُمظ ِهرًا لِل ِعناِد يف َذِلَك، َأو  َأن  يـَُقوَل: )َلو   آَخَذين اهلُل بِتَـر ِك الصَّالِة َمَع َما أَنَا ِفي ِه ِمَن ال َفق 
)َلو  َشِهَد ِعن دي اِلَن ِبياُء أَِو  ِدي ِر اهلِل(، أَو  ال َمَرِض ظََلَمين(، َأو  قَاَل ِلِفع ٍل َحَدَث: )َهَذا ِبَغِْي تـَق 

َ ِبَكَذا َما  ِلِمني  ي ُع ال ُمس  ِد ال َمالِئَكُة َأو  َجَِ قَِبل تـُُهم (، َأو  قَاَل: )ال أَفـ َعُل َكَذا َوِإن  َكاَن ُسنًَّة(، بَِقص 
ٌء ِمَن اهلِل أَو  ِمَن ال َمالِئَكِة أَو  ِمَن ال ُقرآِن َأو  ِمَن الشَّرِيـ َعِة أَ  زِاِء، أَو  قَاَل: )أَنَا ِبرِي  ِته  و  ِمَن االس 

زِئًا، أَو  قَاَل: )َما اإِلس الِم(، َأو  قَاَل: )ال أَر َضى بِاَِلح   تَـه  َكاِم الشَّر ِعيَِّة أَو  ال أَع رِفـَُها( ُمس 
رًا ُمن ُذ َصلَّي ُت(، َأوِ  زِئًا. )الصَّالُة ال َتص ُلُح ِل( َأَصب ُت َخيـ  تَـه   ُمس 

َفاٍف بِاهلِل َأو   َوَحاِصُل تِل َك ال ِعَبارَاِت يـَر ِجُع ِإىل َأنَّ ُكلَّ َعِقي َدٍة أَو  ِفع ٍل َأو  قـَو ٍل يَُدلُّ  ِتخ  َعَلى اس 
َذِر اإِلن َساُن ِمن  َذِلَك ُكلِِّه.  َنيب  ِمن  أَن ِبَيائِِه َأو  َمالِئَكِتِه َأو  َشَعائِِر ِدي ِنِه رِدٌَّة، فـَل َيح 

ُ
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ُ

ُف ْصلٌُ
ُد فـَو رًا ِإىل اإِلس الِم بِالنُّط قِ  ِ، َواإِلق الِع َعمَّا  َويَـِجُب َعَلى َمن  َوقـََعت  ِمن ُه رِدٌَّة ال َعو  بِالشََّهاَدتـَني 

اتَُه ِمن  َوقـََعت  بِِه الرِّدَُّة، َوالنََّدُم َعَلى َما َصَدَر ِمن ُه، َوال َعز ُم َعَلى َأن  ال يـَُعوَد ِلِمث ِلِه، َوَقَضاُء َما فَ 
ِتَتابَـ  ِة، فَِإن  مل  يـَُتب  َوَجَبِت اس  الُم أَِو َواِجَباِت الشَّر ِع يف تِل َك ال ُمدَّ َبُل ِمن ُه ِإاّل اإِلس  ُتُه َوال يـُق 

ُمُه َوتـََيمُُّمُه َوِنَكاُحُه قـَب َل الدُُّخو ِل، َو 21ال َقت لُ  َا َصو  بـَع َدُه ِإن  مل  يـَر ِجع  ِإىل َكَذا ، َويـَب ُطُل ِِ
ِة َعاَد  َلَم يف ال ِعدَّ ُد ِنَكاِحهِ اإِلس الِم قـَب َل ان ِتهاِء الِعدَِّة، فَِإن  َأس  ، َوََت ُرُم 22النَِّكاُح، وال َيِصحُّ َعق 

ََبٍة  َفُن يف َمق  َذبِي َحُتُه، َوال يَِرُث، َوال يُوَرُث، َوال ُيَصلَّى َعَليِه، َوال يـَُغسَُّل، َوال يَُكفَُّن، َوال يُد 
ءٌ  ، َوَمالُُه يفَ  َ ِلِمني  َ  لِل ُمس  ِلِمني  َن ِإن  َماَت َعَلى الرِّدَّةِ  23لِل ُمس  َأُل اهلَل تـََعاىل ال َعاِفَيَة َوُحس  ، َنس 

َاتِـَمِة.  اْل 

                                                 
ُيَانِ  21 إىَل الشِّر ِك ِمن   قَاَل الشَّاِفِعيُّ َرِْحَُه اللَُّه تـََعاىَل : َوَمن  انـ تَـَقَل َعن  الشِّر ِك إىَل إُيَاٍن مُثَّ انـ تَـَقَل َعن  اإل ِ

ُتِتيَب فَِإن  تَاَب قُِبَل ِمن ُه، َوِإن  لَ  َوال يـَزَالُوَن ﴿ :َعزَّ َوَجلَّ  م  يـَُتب  قُِتَل قَاَل اهللُ ـبَاِلِغي الرَِّجاِل َوالنَِّساِء اس 
َتطَاُعوا انظُر    . اهـ[649، اآلية ]البقرة ﴾ُهم  ِفيَها َخاِلُدونَ ﴿ِإىَل  ﴾يـَُقاتُِلوَنُكم  َحَتَّ يـَُردُّوُكم  َعن  ِديِنُكم  ِإِن اس 

 ُ(.4/671ِكَتاَب اِلُمِّ لِلشَّاِفِعيِّ )
ا)(: 4/595) رِ حُ ـب  ى اِلَ قَ تَـ ل  مُ  حِ ر  يف شَ  رِ هُ نـ  اِلَ  عِ مَ ج  ـمَ يف  لَ اقَ  22 ُاْلم ْرت دَّة ُأ ح دا ُو ال  ُاْلم ْرت د   ْ ُت  ز و  ُي ص ح  ( و ال 
ُالصَّح اب ة .ُم نُ  ْجم اع   اهـ اْلم ْسل م ين ُإل  
ىل ِجَع إِ ر  ن  يَـ وِن أَ ِمن  دُ  - اهللِ اُذ بِ يَ العِ وَ  -ِه رِ ى ُكف  لَ اَت عَ مَ ِر، وَ وِع يف الُكف  الُوقُ الِم بِ س  ِن اإلِ َع عَ جَ فَمن  رَ  23
ِ تَـ ادَ الشَّهَ الِم بِ س  اإلِ  َ  يفَ ءٌ الُُه ل  مَ بُُه، بَ ارِ قَ أَ ُه ال يَرِثُُه نَّ إِ ، فَ ني  ِلِمني  ِب هَ ذ  ى مَ لَ ُر عَ ٌل آخَ ي  صِ ف  تَـ  ةِ لَ أَ س  مَ ـ، ويف اللِل ُمس 

 اَجع .ُه، فـَل يُـرَ ن  َي اهللُ عَ ضِ َة رَ فَ يـ  نِ ِب حَ أَ 
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ُ
ُيُ عُ افُ لشَُّاُالمُ كُ ُم نُُْةٌُدُ ائُ فُ 

َوالُ اإِلَماُم قَاَل  ُة فََأم  : َوِإَذا قُِتَل ال ُمر َتدُّ َأو  ال ُمر َتدَّ ِلٌم َواَل ِذمِّيٌّ، ـالشَّاِفِعيُّ ٌء اَل يَرِثـَُها ُمس  ُهَما يفَ 
تَـَنَع ال ُمر    َوَسَواٌء َما يَن ُذرِّيٌَّة ام  ََب لِل ُمر َتدِّ َلَها، َواَل ُيس  َواْلَِِما يف الرِّدَِّة َأو  َمَلَكا قـَبـ  َتدُّوَن َكَسَبا ِمن  أَم 

اَلمِ َـ يف َدارِِهم  أَو  ملَ  ي ر ِب َأو  أَقَاُموا ِبَداِر اإل ِس  َتِنُعوا أَو  حلَُِقوا يف الرِّدَِّة ِبَداِر احلَ  ِِلَنَّ ُحر َمَة  ،م 
يِن َوال   اَلِم يف الدِّ ِم اإل ِس  اَلِم َقد  ثـََبَتت  لِلذُّرِّيَِّة ِِبُك   24.ُحرِّيَِّة، َواَل َذن َب َْلُم  يف تـَب ِديِل آبَائِِهم  ـاإل ِس 

 ىهنتا
، َوأَنَّ َمِن ارَتدَّ َوَلُه أَو الٌد فَِإنَـُّهم ال َأي  َأنَّ َماَل الـُمرَتدِّ ال َيُكوُن ِإر ثًا ِِلَقَارِبِِه ِإن  َماَت َعَلى الرِّدَّةِ 

تَـرَقُّوَن ِبَسَبِب رِدَِّة يُ  َ. وِمث ُل َذِلَك يـَُقاُل يف الـُمرَتدَِّة.ي ِهمأَبِ س  ُلوِكني   ، َأي  ال َيِصْيُوَن َعبيًدا َمـم 

                                                 
 .(4/671) يِّ عِ افِ لشَّ لِ  مِّ اِلُ  ِكَتابَ   ر  انظُ  24
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ُةٌُمَُّهُ مُ ُلُ ائُ سُ مُ 
 (أَغ َلبُـَها َمأُخوٌذ ِمَّا َمَضى)ُ

 ُ اءِ هَ تِ ان   لَ ب  قَـ  ةِ دَّ الرِّ  نِ مَ يف زَ  القِ الطَّ بِ  لُ جُ الرَّ  ظَ فَّ لَ تَـ وَ  ةِ جَ و  الزَّ بِ  ولُ خُ الدُ ُدُ عُْب ُ ُنُ يُْجُ وُْالزَُُّدُ حُ أ ُُدَُّتُ اُارُْذُ إ 
 بِ هَ ذ  على مَ  القُ الطَّ  عَ قَ وَ  د  قَ فَـ  ،ةِ دَّ العِ  اءِ ضَ قِ ان   لَ ب  قَـ  المِ س  ىل اإلِ ا إِ مَ هُ نـ  مِ  دُّ تَ ر  مُ ـال ادَ عَ  ، مُثَّ ةِ دَّ العِ 

 َتَّ حَ  هُ لَ  لُّ ال َتَِ وَ  هُ ن  مِ  ت  انَ بَ  د  قَ فَـ  25الثِ الثَّ بِ  القُ الطَّ  انَ كَ   ن  إِ ، فَ وَأْح َدَ  يِّ عِ افِ والشَّ  ةَ فَ يـ  نِ ِب حَ أَ 
 .هُ رَ يـ  ا غَ جً و  زَ  حَ كِ ن  تَـ 
  ُُالد خ ول ُب  ْعد  ْين  بِالزَّو َجِة َوتـََلفََّظ الرَُّجُل بِالطَّالِق يف َزَمِن الرِّدَِّة قـَب َل ان ِتَهاِء  إ ذ اُاْرت دَُّأ ح د ُالزَّْوج 

ةِ  ر َتدَّ الذي اولـم يَرِجع الِعدَِّة،  ُهَما ِإىل اإِلس الِم قـَب َل ان ِقَضاِء الِعدَّ ى لَ عَ  عَ قَ وَ  القَ الطَّ  ، فإنَّ ِمنـ 
َهِب ا ةَ نيفَ أِب حَ  بِ هَ ذ  مَ  دَ ومل يـََقع  َعلى َمذ  ا. الثً ثَ  م  أَ  ةً دَ احِ وَ  ةً قَ ل  طَ  انَ كَ   واءٌ سَ  ،لشَّاِفِعيِّ َوَأْح 

دَ  واجِ الزَّ  دِ ق  عَ  ديدُ ِتَ  وزُ يَ  هُ نَّ إِ ا فَ ذَ هَ  لَ صَ حَ  انَ كَ   فإن   َهِب الشَّاِفِعيِّ َوَأْح   ي  وشاهدَ  وِل  بِ  َعلى َمذ 
المِ  ر َتدَّ ا َمنِ )بعَد ُرُجوِع  لٍ د  عَ  ِ( ِإىل اإِلس  َهِب أِب َحِنيَفَة فَِإنَُّه َيوُز  .بالشََّهاَدتـَني  َوأَمَّا َعلى َمذ 
المِ  ر َتدَّ ا بعَد ُرُجوِع َمنِ ) يُد الَعق دِ دِ َِت   َقَع َثالَث طََلَقاٍت.ـِإن  لَ  (ِإىل اإِلس   م َيُكن  َقد  أَو 

 ُ ُالزَّْوج ْين  ُأ ح د  ُُلُ بُْق ُ إ ذ اُاْرت دَّ  القُ ا الطَّ هذَ  ع  قَ مل يَـ  ،القِ الطَّ بِ  لُ جُ الرَّ  ظَ فَّ لَ تَـ مث  بِالزَّو َجةِ الد خ ول 
َد ع  ِد بَـ ُد الَعق  ي  وُز َِتدِ جُ يَ ، فَـ يف َهِذِه احلالِ  ولِ خُ الدُّ  لَ ب  ا قَـ هَ يـ  لَ عَ  ةَ دَّ وال عِ  خَ سَ انفَ  دَ ق  العَ  نَّ ِلَ 
ِ   اإِلسالمِ ىَل ا إِ ُهمَ نـ  ارَتدَّ مِ  الذيوِع جُ رُ   .بالشََّهاَدتـَني 
 ُ ُالزَّْوج ْين  ُأ ح د  )عنَد  اِلربعةِ  على املذاهبِ  واجِ الزَّ  عقدُ  نفسخُ ابِالزَّو َجِة  الد خ ولُ ُقبلُ إ ذ اُاْرت دَّ

 .قدُ عَ ال دُ دَّ جَ مثَّ يُـ ،إِلسالمِ الَعوَدِة ِإىل ا نَ مِ  ال بدَّ ، فَ (على الراِجحِ  مالٍك ِبَطالقٍ 

                                                 
 .ةَ ثَ الِ الثَّ  ةَ قَ ل  الطَّ  هِ ذِ هَ  ت  انَ كَ   ن  إِ  كذلَك أيًضا كمُ واحلُ  25
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 ُ ُالزَّْوج ْين  ُأ ح د  ُب الزَّْوج ةُ ُبعدُ إ ذ اُاْرت دَّ  أِب حنيفةَ  على مذهبِ  فورًا كاحُ النِّ  خُ سِ نفَ ، يَ الد خ ول 
ُهورِ َعَلى وَ  َهِب  الـَمش   يِّ عِ افِ الشَّ  ى مذهبِ علَ  ةِ دَّ العِ  اءِ ضَ ا على انقِ وفً وقُ مَ  ، ويكونُ كٍ الِ مَ ِمن  َمذ 
 واجِ الزَّ  عقدُ انَفَسَخ  ،انقَضِت الِعدَّةُ على الرِّدَِّة حَتَّ  دةِ يف الرِّ  عَ الذي وقَ  اسَتَمرَّ  نِ إِ ، فَ دَ ْحَ أَ و 

 .ارَتدَّ ِإىَل اإِلسالمِ  َمنِ بـَع َد ُرُجوِع  26ينِ دَ اهِ شَ بِ  جديدٍ  دٍ ق  عَ  ن  مِ  دَّ وال بُ  على املَذاِهِب اَِلر بـََعِة،
 ُ ُْ الزَُُّدَُّارتُ إ ذ ا ُيجوزُ ُو ُأُ ُاْمر أ ت هُ بُيُ لُ ختُ ي ُُنُْأ ُُفال ا ِتِ ورَ ىل عَ إِ  رَ ظُ ن  يَـ  ن  ، وال أَ اهُ سَُّمُ  ي ُُنُْوال

ا وال َِِ  وةِ ل  اْلَ  منَ  يَ هِ  هُ نَ كِّ مَ ـتُ  ن  أَ  ( وال يوزُ جنيبِّ اِلَ  منَ  َّتُ تَ س  ما تَ كَ   هُ ن  مِ  َّتَ تَ س  تَ  ن  أَ  بُ جِ يَ )فَـ 
ا ذَ إِ  مُ ك  احلُ  كَ ، وكذلِ خَ سَ انفَ  كانَ   ن  إِ  واجِ الزَّ  عقدِ  يدِ وِتدِ  سالمِ ىل اإلِ إِ  هِ جوعِ رُ  عدَ ا إال بَ هَ سِّ مَ 

 . سالمِ ىل اإلِ إِ  عَ جِ ر   تَـ حَتَّ  ةُ جَ و  الزَّ  تِ دَّ ارتَ 
  ُُالزَّوج ة ُو ل  مُي  ْعل م ُْ ُإ ذ اُارتدَّت  َها ِبَذِلَك، ثُـمَّ َجاَمَعَها َوَْحََلت  ِمن ُه يف َزَمِن رِدَّتـَِها،  الزَّو فـََعَليـ 

َدَها ِإثـُم   َفَمع ُذوٌر، َوَهَذا الَوَلُد يـُن َسُب إِلَي ِه.، َوأَمَّا ُهَو َهذا اِْلَماِع الـُمَحرَّمِ ِهَي َوح 
 ُ الزَُُّدَُّاُارتُ ذُ إ ُْ فَِإن  لَـم تـَع َلِم الزَّو َجُة ِبرِدَّتِِه، فَِإنَّ  ،آمٌث ِذا اِْلَماعِ يف َزَمِن رِدَّتِِه فـَُهَو  اهُ عُ امُ جُ وُ ُو

تُم اهلَل   - ةَ دَّ الرِّ  هُ ن  مِ  ت  عَ َسَِ  ن  ا إِ مَّ أَ ، وَ ةٌ ورَ ذُ ع  ا مَ هَ ـنَّ ِِلَ  هُ دَ ح  وَ  وَ هُ  هِ ي  لَ عَ  مَ ـث  اإلِ  َعت ُه َمَثاًل َيش  َكَأن  َسَِ
 .ةٍ ورَ ذُ ع  مَ  ْيُ غَ  يَ هِ فَ  ةٌ دَّ رِ  هِ ذِ هَ  نَّ أَ  م  لَ ع  تَـ  م  ـا لَ هَ لِ ه  جَ ـلِ  ن  كِ لَ وَ  -تعاىل والِعَياُذ بِاهلِل 

  ُا مً لِ س  مُ  ةِ دَّ رتَ مُ ـال جُ ي  زوِ تَ  وزُ جُ ـال يَ  كَ لِ ذَ كَ ، َو ةً دَّ رتَ و مُ ولَ  ةً رَ افِ وال كَ  ةً مَ لِ س  مُ  دُ رتُ مُ  الُيجُ وُ زُْت ُ ُوزُ جُ الُي
 المِ س  ىل اإلِ إِ  دَّ ارتَ  نِ مَ  عَ رجِ  يَ َتَّ حَ  ةِ دِّ رتَ مُ ـالوَ  دِّ رتَ لمُ لِ  قٌ لَ غ  مُ  اجِ وَ الزَّ  ابُ بَ ا، فَـ د  رتَ مُ  و  لَ ا وَ رً افِ ال كَ وَ 

 ِ   .ةِ دَّ الرِّ ِمَن  ُمَتبَـرِّئًا بالشََّهاَدتـَني 
 ُ ُك ل  ُأل  م هُ في ُالو ل د  ُن س ب  ُي  ْثب ت  َ أُمِِّه  األ ْحوال  َنُه َوبـَني  َوَلو َكاَن اب َن زِنَا، َويـَث ُبُت التَّواُرُث بـَيـ 

 .ىرَ خ  أُ  رَ ز  وِ  ةٌ رَ ازِ وَ  رُ زِ ال تَ ، وَ ءٍ ي  شَ  ن  مِ  يهِ دَ الِ وَ  مِ ـث  إِ  ن  ا مِ نَ الزِّ  دِ لَ ى وَ لَ عَ  يسَ لَ أَيًضا. و 
                                                 

 .دَ ْحَ وأَ  يِّ عِ افِ والشَّ  كٍ الِ مَ  بِ ذهَ لى مَ عَ لِلَمرأَِة  ِل  وَ  ن  مِ  دَّ وال بُ  26
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ُةُ يَّمُ هُ األُ ُمُ يُْظُ عُ ُهٌُْيُب ُنُْت ُ ُ
 د  قَ ، وَ هِ يِ أ  رَ توى بِ فَ  رَ دِ ص  يُ  ن  أَ  لمٌ عِ  هُ دَ ن  عِ  يسَ لَ  ن  مَ ي لِ غِ بَ ن  ال يَـ ، وَ ْي ِ فِ ك  يف التَّ  رُ وُّ هَ التـَّ  وزُ جُ ـال يَ 

 نَّ أَ بِ م، وَ هِ تِ حَ كِ ن  أَ  اخِ سَ فِ ان  وا بِ مُ كَ حَ ، وَ 27افرً كُ   ت  سَ ي  لَ  ورٍ مُ لى أُ عَ  ناسٍ أُ  ْيُ فِ ك  تَ  َكثْيًا لَ صَ حَ 
ال فَ  هِ ينِ دِ لِ  اطَ يَ االحتِ  رادَ أَ  ن  مَ ، فَ مٍ ل  عِ  ْيِ غَ توى بِ الفَ يف  عِ رُّ سَ التَّ  بِ بَ سَ بِ  كَ لِ ذَ ا، وَ نً زِ  اءُ نَ بـ  م أَ هُ الدَ و  أَ 
 .نَ ي  َبَِ تَ ع  مُ ـال ةِ مَّ ئِ اِلَ  نِ عَ  لِ ق  ى النـَّ لَ عَ  رُ صِ تَ ق  يَـ وَ  ،هِ يِ أ  رَ ى بِ توَ الفَ  بُ نِ تَ ج  ـيَ  ةٍ اءَ فَ ا كَ ذَ  ةً قَ  ثِ الَّ إِ  نَّ لَ أَ س  يَ 

ُ بَـ اليت تُـ  بِ تُ الكُ  ضِ ع  بَـ  اءَ َس َ أَ  ئَ ارِ ي القَ خِ أَ  اكَ وهَ   :ةُ دَّ الرِّ  يَ ا هِ مَ  نيِّ
 (ةِ دَّ الرِّ  ابُ ِكتَ ) يِّ وِ وَ النـَّ  امِ مَ إلِ لِ  نيَ بِ الِ الطَّ  ةُ وضَ رَ  .4
 (ابِ تَ الكِ  رِ خِ اوَ )يف أَ  اضٍ يَ ي عِ اضِ لقَ ا لِ فَ الشِّ  .6
 اترَ فِّ كَ مُ ال   اظِ فَ ل  اِلَ يف  يِّ فِ نَ احلَ  دِ ي  شِ الرَّ  رِ د  لبَ لِ  ةٌ الَ سَ رِ  .5
 يارِ القَ  ي  لِ  عَ الَّ مُ ـلِ  ََبِ ك  اِلَ  هِ ق  الفِ  حُ ر  شَ  .1
 يِّ دِ ر  الكُ  نيٍ مِ د أَ مَّ حَ مُ ـلِ  وبِ لُ القُ  يرُ وِ ن  تَـ  .0
 يِنِّ مَ اليَ  رٍ اهِ طَ  بنِ  نيِ سَ حُ  بنِ  اهللِ  دِ ب  عَ لِ  يقِ وفِ التَّ  مُ لَّ سُ  .6

 ةِ ادَ السَّ  بُ تُ ا كُ مَ يَّ ، ال سِ ةُ ويلَ الطَّ وَ  ةُ طَ سِّ وَ تَـ مُ ـال ،ةِ عَ ربَـ اِلَ  بِ اهِ ذَ مَ ـيف ال هِ ق  الفِ  بُ تُ كُ ا:  ومً مُ عُ وَ 
 .ةِ دَّ يف الرِّ  عُ وقِ اليت تُ  ِلألَق والِ  ةِ لَ ثِ م  اِلَ  نَ مِ  ثْيٍ كَ   انِ يَ بَـ بِ  اءً نَ م اعتِ هُ ـلَ  نَّ إِ فَ  ،ةِ يَّ فِ نَ احلَ 

                                                 
 َب ِ قَ بِ  هُ دَ يَ  حُ سَ م  ـيَ  ن  مَ  ةِ اَل الغُ  ضِ ع  بَـ  ْيُ كفِ تَ ، وَ ةً ْيَ بِ كَ   بَ كَ ارتَ  نِ مَ  جِ واِر اْلَ  ْيُ فِ ك  تَ  :ق  حَ  ْيِ غَ بِ  ْيِ فِ ك  التَّ  ةِ لَ ثِ م  أَ  ن  مِ  27

ـَمُد   َذِلكَ البَـرََكِة )وَقد  َأَجاَز  دِ ص  قَ  بِ يب  نَ  يف ِكتاِب الِعَلِل وَمعرَفِة الرِّجاِل  َكَما نقَلُه عنُه ابنُه عبُد اهللِ اإِلَماُم َأح 
َعُل عِن  هُ قال: سألتُ ين الثاَّ  زءِ جُ ـاليف  الرَُّجِل يَـَمسُّ ِمن بَـَر النَّيِبِّ صلَّى اهلُل عليِه َوَسلََّم َويـََتبَـرَُّك بِـَمسِِّه َويـَُقبـُِّلُه َويـَف 

َة يَ يمِ وقاَل ابُن تَ اهـ  هَذا يُريُد ِبَذِلَك التَـَّقرَُّب إىل اهلِل َجلَّ َوَعزَّ فـََقاَل: ال بَأ َس ِبَذِلكَ  بِالَقَب ِ ِمث َل َذِلَك أَو  ََنوَ 
 عُ وضِ ِة اليت هي مَ انَ مَّ  والرُّ ََبِ ن  مِ ـالِح بِ سُّ مَ يف التَّ  َص أْحُد وغْيُهُ رخَّ  د  قَ فَـ  :ستقيمِ مُ ـال راطِ الصِّ  اءِ ضَ تِ ِه اق  ابِ تَ يف كِ 

ن أِب عَ  قال: سألتُ  (6/400 اعِ نَ القِ  افُ شَّ )كَ  بلٍ ن  حَ  بنِ  ْحدَ أَ  بنِ  اهللِ  بدِ عَ  االتِ ؤَ ويف سُ ـ اه هِ دِ يَ وَ  يِبِّ النَّ  دِ عَ ق  مَ 
ِفُْي تَارِِك  (.لكَ ذَ بِ  : ال بأسَ الَ قَ ، فَـ َب ِ القَ  سِّ مَ  ن  عَ  ذلكَ ، وكَ كَ رُّ بَـ التَّ  دُ صِ ق  يَـ  ََبِ ن  مِ ـال انةَ مَّ رُ  لِ جُ الرَّ  سِّ مَ  َوأَمَّا َتك 

َهُب َأِب َحنِ  تَـَلٌف ِفي ِه، َوَمذ  ٌر ُمـخ   أَنَُّه َعاٍص َغُْي َكاِفٍر. والشَّاِفِعيِّ يَفَة َوَماِلٍك الصَّالِة َكَساًل فـَُهَو أَم 
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ُخ ات م ةٌُ
 َ تَـَنَد لِلَِّذي َن َنَسُبوا ِبا مرَّ تـَبَـنيَّ َفَة َأنَّ الرَِّدَة أَنَُّه ال ُمس  َهِب َأِب َحِنيـ  َهِب الشَّاِفِعيِّ َأو  َمذ  ِإىل َمذ 

 َمانَِعٌة ِمن  ُوُقوِع الطَّالِق.
ُالح ن ف يُ َفِمَن ال ُمَقرَِّر يف  ُالّشاف ع يُ ويف ، ِخالفٍ  ِبال املرتد واقعٌ طَّالَق  أنَّ  الم ْذه ب  ُم ْذه ب 

ُم ال كُ هُ م ذُْوأَمَّا ، َطالُق ال ُمر َتدِّ َموقُوفٌ  واإلمامُأحمدُ  م ام  ُاإل  َس الرِّدَِّة َطالٌق بَاِئٌن  ب  فَِإنَّ نـَف 
َهِبهِ عَ   .لى الرَّاِجِح يف َمذ 
ِلَم أَنَُّه و  ِجُب اإلع راُض َعن  كلِّ قوٍل َخاَلَف قوَل اهلِل َعزَّ وَجلَّ أو قوَل َرُسولِِه ـيَ اع َلم  َأِخي الـُمس 

 عليِه الصَّالُة والسَّالُم، أو َخاَلَف َما أَجَعت  َعلي ِه اِلُمَُّة. 
َأُل اهلَل َأن  يَعَل هِذِه الرِّسالَة خاِلَصًة لِ  ن  أَ ا، وَ أَهَ رَ ن  ينَفَع ِا ُكلَّ َمن  قَـ جِهِه الَكرِْي، وأَ وَ وَأس 

 ا.هَ ـبِ  وااِطلِة أو َعِملبَِتلَك الَفتوى البَ  أَفـ َتوان  مَّ ـثٍْي مِ وبِة كَ َعَلها َسبًبا يف تَ ج  ـيَ 
لو بِ َدَما أَ ن  الرَِّسالَة نورًا يف َقَِبي عِ  هِ ذِ يعَل هَ  ن  أَ َعزَّ َوَجلَّ أُل اهلَل س  أَ َكَما  َما َذِلَك َعَملي، وَ خ 

 على اهلِل بَعزيٍز.
 اللُهمَّ ِقني َشرَّ َنْفسي واعِزْم لي َعَلى ُرْشِد أْمِري

 اللُهمَّ اغِفْر لي ما َقدَّْمُت وما أخَّْرُت وما أْسَرْرُت وما أْعَلْنُت َوَما َأْسَرْفُت 
 وما أْنَت أْعَلُم ِبِه منِّي، أْنَت الُمَقدُِّم وأْنَت الُمَؤخُِِّر 

 ال ِإَلَه ِإال أْنَت 
رِيَن ثاين والال يَوَم اَْلِميسِ  الرَِّساَلةِ  َهِذهِ  َتريرُ  تَّ   املوافقِ  ه 4151 عامَ  شوَّال رِ ه  شَ ن مِ ِعش 
ِر َوا لتَّاِسعِ لِ  رِيَن ِمن  َشه   .6045اَم عَ  آبلِعش 

َعاِء َمُِبُّ الصَّاحلِِنيَ َكَتبَ   ها رَاِجي الدُّ
ُر ِإىل  وِهِ الَفِقيـ   َرْح َِة اهلِل َوَعف 

 ناوِيُّ املُ   عَدْنَانَ   بنُ   يُوسُفُ   طي بِ ال  أَبُو
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ُفيُس طُ ؤُ المُ  ُورُ ل ف 

صلِ و الطيِِّب يوس ف  بن  ع  ب  أ  
 ولِدِ م  ـاللُّبنانيُّ ال ،دنان  امل ناِويُّ، الفِل سْطِينيُّ األ 

ُش هاد ات ه :ُ
  ٌوتْيُ يف بَ  يِّ اعِ زَ و  اِلَ  امِ مَ اإلِ  ةِ يَّ لِّ كُ   من   ةِ يَّ المِ س  اإلِ  اتِ اسَ رَ يف الدِّ  ةٌ يَّ عِ امِ جَ  شهادة 
  َالداَّناركيةوس هُ ور  أُ  ةِ عَ امِ جَ  ن  مِ  اتِ يَّ ياضِ الرِّ  يف ْيتسجِ ام 
  ٌالداَّناركيةوس هُ ور  أُ  ةِ عَ امِ جَ من  يف الفيزياءِ  جامعيةٌ  شهادة 
  ٌيزياءِ والفِ  اتِ يَّ ياضِ يف الرِّ  تربويةٌ  تعليميةٌ  شهادة  
  ِواْليولوجيا ارِ اآلثَ  لمِ وعِ  كِ لَ والفَ  والفيزياءِ  اتِ يَّ ياضِ يف الرِّ  ةٍ دَ ي  دِ عَ  وراتٍ دَ الَتَحَق ب 

ُ:هُ جازاتُ إُ 
 ارِ بَ كِ   ن  مِ  ذلكَ  وغْيِ  بيةِ رَ العَ ِة غَ اللُّ  ومِ لُ وعُ  هِ ق  والفِ  سْيِ ف  التـَّ  بِ تُ ِه، وكُ ومِ لُ عُ و  ايِة احلديثِ وَ رِ  يف ازاتٍ جَ على إِ  لٌ اصِ حَ 
 :هُ يزيَن لَ جِ مُ ـال رِ هَ ش  أَ  ن  مِ ، و رِ ص  العَ  اءِ مَ لَ عُ 

  َّلةٌ بينهما مراسَ  ، وكانت  هِ مروياتِ  جبميعِ  مرةٍ  من   أكثرَ  أجازهُ  املغرِبُّ  يقِ دِّ الصِّ  بنُ  العزيزِ  عبدُ  ةُ مَ الَّ العَ  يخُ الش 
  ََّمُة  يخُ الش   املغرِبُّ  يقِ دِّ الصِّ  بنُ  حسنُ الَعالَّ
  َّتونس ةُ مَ يفر عالَّ ِل النَ اذِ د الشَّ مَّ َمُ  ريفُ الشَّ  هُ يالفق ثُ احملدِّ  يخُ الش 
  َّفيت تونسين اْلعيط مُ الدِّ  الُ كمَ   وِلُّ اِلصُ  مةُ الَّ العَ  يخُ الش 
  َّبناينْيان اللُّ سَ سني عُ حُ  ئُ رِ ق  مُ ـال ةُ مَ الَّ العَ  يخُ الش 
  ََّمُة  يخُ الش  ، أجازُه بكلِّ ما ُأجيز بِه أكثَر من مرٍَّة مصيُّ حيل احلِ د سعيد كَ َممَّ  احلنفيُّ الَعالَّ

ُ ذَ بَـ تَ ا يَـ مَ ِه، كَ ي  لَ اٌد إِ نَ س  ُه إِ لَ  وَ الَّ نَِّة إِ ِل السُّ ه  ِة أَ مَّ ئِ أَ  ن  اٍم مِ مَ إلِ تاٌب ُد كِ وجَ كاُد يُ وال يَ   ة. ورَ كُ ذ  مَ ـاِت الازَ جَ اإلِ  نَ َك مِ لِ نيَّ
ُُب ه ُالع لم : لُ طُ 

، ثِ ي  ارِ وَ مَ ـال مَ ل  عِ  هُ ن  عَ  ذَ خَ ، أَ يُّ ارِ وتَ البُ  ابِ هَّ الوَ  دِ ب  عَ  بنُ  دُ مَّ حَ ـمُ  الَقاِضي خُ ي  الشَّ  :مهُ نـ  مِ  ،ينَ ْي ِ ثِ ى كَ لَ عَ  مَ ل  ى العِ تلقَّ 
ِ انِ وَ القَ ِكَتاِب  ن  مِ  اتِ ادَ بَ العِ  مَ س  وقِ  ،صولِ لم اِلُ يف عِ  ولِ صُ الوُ  فتاحَ مِ  يهِ لَ عَ  أَ رَ قَـ يُّ كِ الِ مَ ـال يقِ دِّ الصِّ  بنُ  نُ سَ حَ  خُ ي  والشَّ   ني 

ِ لقِ التَّ  ابِ تَ كِ   ن  ا مِ يئً شَ ي، وَ زَ جُ  نِ الب   ةِ يَّ هِ ق  الفِ  َتاينُّ  يُّ دِ دَّ جَ مُ ـال اهللِ  وةُ ف  د صَ مَّ حَ ـمُ  خُ ي  الشَّ وَ ، يِّ كِ الِ مَ ـال هِ ق  يف الفِ  ني  الَباِكس 
ني سَ حُ  خُ ي  والشَّ ، والشَّاِفَيَة يف الصَّر فِ  وِ ح  يف النَّ  ةَ يَ افِ الكَ ُه ن  لقَّى عَ تَ ، وَ مِ ـي  رِ الكَ  رآنِ القُ  ةِ راءَ يف قِ ُه ن  أخَذ عَ  فيُّ نَ حَ ـال
ى بِه قَ َك التَـ لِ ذَ كَ وَت َو ْيُ ِتِه يف بَ ي  اٍت يف بَـ رَّ مَ  َقى بهِ ، التَـ ةِ يَّ بنانِ اللُّ  يارِ الدِّ  ِة يفيَ الِ ِد العَ ي  انِ سَ ُب اِلَ احِ صَ  يُّ عِ افِ الشَّ  ْيانسَ عُ 

مَ العَ  خُ ي  الشَّ ُه، وَ ن  َذ عَ خَ أَ ركيا وَ يف تُ   َك.لِ ِر ذَ ـي  غَ وَ  ةِ غَ اللُّ  ومِ لُ وعُ  فِ ر  والصَّ  وِ ح  يف النَّ  هُ ن  عَ  ذَ خَ ، أَ روٍ م  و عَ بُ أَ  ينِ الدِّ  ابُ هَ شِ ُة الَّ
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ُرُ ادُ صُ المُ 
ُريمُ رآن ُالكُ القُ ُُ:الاُوَّأُ 

ُهُ وحُ رُ وشُ ُيفُ رُ الشَُُّثُ يُْدُ الحُ ُ:اثانيُا
 دَ اوُ أِب دَ  نُ نَ سُ  .6
 هاجَ مَ  ابنِ ُسَنُن  .5
 يِّ ذِ مِ الَّتِّ ُسَنُن  .1
 يِّ ائِ سَ النَّ ُسَنُن  .0
 الُبَخاريِّ ُح ي  حِ صَ  .6
 لمٍ س  مُ َصِحي ُح  .9
 ابِن ِحبَّانَ  َصِحي حُ  .2
 الينِّ قَ س  العَ  رٍ جَ حَ  البنِ  الَبارِي فـَت حُ  .7

َدُة الَقارِي .40  يِنِّ ي  العَ  ينِ الدِّ  رِ د  بَ لِ  ُعم 
ُهُ قُْالفُ ُبُ تُ كُ ُُ:اثالثُا

ُيُ فُ نُ حُ الف ْقه ُال
َتارِ  .44 ِتَياُر لِتَـع ِلي ِل ال ُمخ    يِّ لِ موصِ ـال مودٍ َمَ  بنِ  اهللِ  دِ ب  عَ ل االخ 
ُر  .46 قَاِئِق لالَبح  يِن ابِن ْنيٍم احلََنِفيِّ زَ الرَّاِئُق َشر ُح َكن ِز الدَّ  يِن الدِّ
قَاِئق .45 ُ احلََقاِئِق َشر ُح َكن ِز الدَّ  يِّ عِ لَ يـ  لزَّ ل تـَب ِيني 
ِر ب ِن َعِلي  الزَّبِي ِديِّ  اَْلوَهَرُة النَّيّـِرةُ  .41   ِلِب َبك 
تارُ  .40 ينِ ُمحمَّد لُِ َشر ُح تـَن ِويِر اِلَب َصارُالدُّرُّ الـُمخ   ُُيِّ فِ كَ ص  احلَ َُعالِء الدِّ
 (ينَ دِ ابِ عَ  ابنِ  ةُ يَ اشِ )حَ  ينَ دِ ابِ عَ  البنِ  تارِ خ  مُ ـال رِّ الدُّ على  ارِ تَ ح  مُ ـال ردُّ  .46
يِن ُمـَحمٍَّد الَبابَرِتِّ  ِلَ الِعَنايُة َشر ُح اِْلَدايةِ  .49 َمِل الدِّ  ك 
 اب ِن اْلَُمامِ  الِ مَ كَ ل  لِ  فـَت ُح الَقِدي رِ  .42
 يمانَ لَ سُ  بنِ  دِ مَّ َمُ  بنِ  نِ ْحَ الرَّ  دِ ب  عَ لِ  ،رِ ِبُ ى اِلَ لتقَ مُ  يف شرحِ  رِ ن  اِلَ  عُ مَ ج  ـمَ  .47
ريِج َأَحاِدي ِث اِْلَدايَة .60 يِن لِ  َنص ُب الرَّايَِة يف تَـخ   الزَّيـ َلِعيِّ ـَجماِل الدِّ
َتِدي  َشر ُح ِبَدايَِة ال ُمب َتِدي  للَمرِغينَ  .64  اين ِهَدايَُة ال ُمه 

ُُيُ كُ الُ مُ الُهُ قُْفُ ال
ِلي لُ  التَّاجُ  .66 َتَصِر َخِلي لٍ  َواإِلك   املواق اهللِ  بدِ ِب عَ ِل ِلُمخ 
 ونٍ حُ ر  فَـ  البنِ  امِ كَّ احلُ  ةُ رَ صِ ب  تَـ   .65
 اآلِب  عِ ي  مِ السَّ  دِ ب  عَ  نِ ب   حِ الِ صَ لِ  واينِّ رَ يـ  القَ  دٍ ي   زَ ِب أَ  نِ اب   ةِ الَ سَ رِ  حُ ر   شَ اين الدَّ  رُ مَ الثَّ  .61

http://feqh.al-islam.com/Bookhier.asp?Mode=0&DocID=32&MaksamID=1
http://feqh.al-islam.com/Bookhier.asp?Mode=0&DocID=32&MaksamID=1
http://feqh.al-islam.com/Bookhier.asp?Mode=0&DocID=47&MaksamID=1
http://feqh.al-islam.com/Bookhier.asp?Mode=0&DocID=41&MaksamID=1
http://feqh.al-islam.com/Bookhier.asp?Mode=0&DocID=36&MaksamID=1
http://feqh.al-islam.com/Bookhier.asp?Mode=0&DocID=36&MaksamID=1
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 سوقيِّ لدَّ ل ،وقيِّ َعلى الشَّر ِح الَكبْي ِ سُ َحاِشَيُة الدَّ  .60
 البِن َأِب َزيٍد الَقيـ َرَواينِّ  الرَِّساَلةُ   .66
 يِّ ْيِ مِ الدَّ  اهللِ  عبدِ  بنِ  ِرامِ  امِ ، لإلمَ مالكٍ  اإلمامِ  يف فقهِ  الشَّاِملُ  .69
ِ ى مَ لَ عَ  يِّ وخِ نُ ي التّـ اجِ نَ  نِ اب   حُ ر  شَ  .62  يِّ نوخِ التّ اجي نَ  ى بنِ يسَ عِ  نِ ب   مِ اسِ قَ لِ  ،ةِ الَ سَ الرِّ  ْت 
 الدَّر ِدي رِ  َِلْح َدَ  ال َكب ْيُ  الشَّر حُ  .67
ِ ى مَ لَ وق عَ رُّ زَ  ر حُ شَ  .50  لِلشَّي ِخ َأْح ََد َزرُّوق ةِ الَ سَ الرِّ  ْت 
 شد علي  مَ ـح  أَ  بنِ  دِ مَّ حَ مُ لـ ،مالكٍ  اإلمامِ  بِ توى على مذهَ يف الفَ  املالكِ  ليِّ العَ  فتحُ  .54
َواين َعلى رَِسالِِة اب ِن َأِب َزي ٍد الَقيـ َرواينِّ ِل الَفَواِكهُ  .56  يِّ راوِ ف  النـَّ  يمٍ نَ غُ  بنِ  ْحدَ الدَّ
 وننُ ح  سَ بِ  بِ امللقَّ  يِّ نوخِ التّ  عيدٍ سَ  بنِ  المِ السَّ  دِ ب  عَ ال ُمَدوَّنَُة ل .55
َِليِل َشر حُ  ِمَنحُ  .51 َتَصِر َخِلي لٍ  اْل   شد علي  مَ ـح  أَ  بنِ  دِ مَّ حَ مُ لـ ُمـخ 
 لِل َحطَّاِب الرَُّعي يِن َمواِهُب اْلَِلي ِل يف َشر ِح ُُم َتَصِر الشَّي ِخ َخليٍل  .50
  ِلِّ زُ ر  البُـ  لُ ازِ وَ نَـ  .56

ُُيُ عُ افُ شَُّالف ْقه ُال
 عيِّ افِ لشَّ ا يسَ رِ د  إِ  بنِ  دِ مَّ حَ مُ ـلِ  اِلُمُّ  .59
ََن ال .52 ِض الطَّاِلِب لِزَكرِيَّا اِلَن َصارِيِّ  طَاِلبِ ـمَ َأس   شرُح َرو 
تَاِج يف َشر ِح ال ِمنـ َهاجِ  َُتـ َفةُ  .57  البِن َحَجٍر الـَهي َتِميِّ  ال ُمح 
َ  َرو َضةُ  .10  ِلِب زَكرِيَّا ََيىي النـََّوِويِّ  الطَّالِِبني 
َجِة الَور ِديَّةِ  الَبِهيَّةُ  الُغَررُ  .14  لزَكرِيَّا اِلَن َصارِيِّ  يف َشر ِح البَـه 
تاِج ِإىل َمع رَِفِة أَل َفاِظ ال ِمنـ َهاجِ  .16  حملمٍد اْلطيِب الشِّربِييِنِّ  ُمغ ين ال ُمح 
َ  ِمنـ َهاجُ  .15  يِّ وِ وَ ىي النـَّ ا َيَ يَّ رِ ِلِب زكَ  الطَّالِِبني 

ُيُ لُ ب ُنُْحُ الف ْقه ُال
ِلٍح ال َمق ِدِسيِّ  ب نِ  َحمَّدِ مُ ـل الُفُروعُ  .11  ُمف 
ِ اإِلقـ َناع َكشَّافُ  .10  البهوِتّ  سَ ونُ يُ  بنِ  ورِ صُ ن  مَ ـل الِقَناِع َعن  َمْت 
 الرحيباين يِّ وطِ يُ ى السُّ فَ مصطَ ـل أُوِل النـَُّهى يف َشر ِح َغايَِة ال ُمن تَـَهى َمطَاِلبُ  .16

ُىرُ خُْأ ُُرُ ادُ صُ مُ ُ:ارابعُا
  قيمِ ستَ مُ ـال راطِ الصِّ  اءُ ضَ تِ اق  : تـَي ِمَيةَ ابُن  .19
ِل السُّنَِّة َوالـَجَماَعةِ  بـََيانُ  .12  يّ اوِ حَ الطَّ  فرٍ ع  ِلِب جَ  َعِقي َدِة أَه 
 رديِّ ني الكُ مِ د أَ مَّ حَ مُ ـل الُقُلوبِ  تـَن وِيرُ  .17
 لَِعب ِد اهلِل بِن َأْحَد بِن َحن َبلٍ  الرِّجالِ  وَمعرَفةُ  الِعَللُ  .00
ُموِع فـََتاوَ  .04  تـَي ِمَيةَ  ى اب نِ َمـج 
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ُسرُ هُْالفُ 

َداُء..............................................................   5صاإِله 
 1ص تـَن ِبي ٌه ُمِهمٌّ........................................................... 

َاَجِة الدَّاِعَيِة ِإىل تَأ لِي ِف َهِذِه الرَِّسالَةِ  َمٌة يف بـََياِن احل   0ص .................... ُمَقدِّ
 2ص ........ ................................................َما ِهَي الرِّدَُّة؟

ُم َطالِق الـُمرَتدِّ يف الـَمَذاِهِب اَِلر بـََعةِ   7ص  ...............................ُحك 
ََنِفيَّةِ  َهُب احل   44ص ................................................... ..َمذ 

أََلِة َطالِق ال  41ص .......................... ُمر َتدِّ ـبـََياُن َخطَِإ ابِن تـَي ِمَيَة يف َمس 
َهُب ال  40ص ................................................... َماِلِكيَّةِ ـَمذ 
َهُب   64ص .................................................. .الشَّاِفِعيَّةِ َمذ 

َهُب احلََنابَِلةِ   66ص .................................................... .َمذ 
 69ص ........................................................... اُْلالَصةُ 

َكامِ  بـََيانُ   62ص ............................................... ... الرِّدَّةِ  َأح 

 56ص  ............................................فَاِئَدٌة ِمن  كالِم الشَّاِفِعيِّ 
 50.................ص ..................................... َمَساِئُل ُمِهمَّةٌ 

يَّةِ ـتـَن ِبي ٌه َعِظي ُم اَِلهَ   50ص  ................................................مِّ
 56ص ............................................................ َخاَتٌَة 

 59ص ................................................ ..ورٍ لُِّف يف ُسطُ ؤَ مُ ـال

 52ص .......................................................... رُ ادِ صَ مَ ـال


